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ตราสัญลักษณ์
ส�านักงาน ป.ป.ท.
	 เครื่องหมายราชการของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นรูปวงกลม 

ซ้อนกันสองวง	วงกลมรอบนอกเป็นพืน้สเีงนิ	มชีือ่หน่วยงานตวัอักษรสนี�า้เงนิ	

เ ป ็ นภ าษา ไทย 	 ว ่ า 	 “ ส� า นั ก ง านคณะกรรมการป ้ อ งกั น และ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 กระทรวงยุติธรรม”	 อยู่ด้านบน	 และ 

ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Office	of	Public	Sector	Anti- 

Corruption	Commission	 (PACC)”	 อยู ่ด้านล่าง	 วงกลม	 รอบใน 

เป็นพ้ืนสีน�้าเงินมีธงชาติไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงกลางด้านบน	 

ส่วนด้านล่าง	ของธงชาติไทยเป็นรูปตราชูตั้งอยู่บนพาน	ใต้พานมีอักษรย่อ	

“ป.ป.ท.”	ส่วนด้านข้างอกัษร	“ป.ป.ท.”	จะมช่ีอชยัพฤกษ์ขนาบโอบล้อมพาน

และตราชู	 ตัวอักษรและรูปต่างๆ	 ภายในวงกลมรอบในเป็นสีเงิน 

ความหมายของเครื่องหมายราชการส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 1.		ธงชาติไทย	 แสดงถึงความเป็นชาติไทยอย่างเด่นชัด	 เพื่อให้

นานาประเทศได้	 ทราบว่า	 หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานในสังกัดของ

รัฐบาลไทย

	 2.	ตราชูบนพาน	 เป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรม	 ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรม

	 3.	 ช่อชัยพฤกษ์	 หมายความถึง	 การมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ของการเชิดชู	และธ�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม

	 4.	ป.ป.ท.	 เป็นค�าย่อของหน่วยงานส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 5.	 สีน�้าเงิน	หมายถึง	พระมหากษัตริย์ไทย

	 6.	 สีเงิน	หมายถึง	โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง	และความเจริญ

รุ่งเรืองของหน่วยงาน









(นายประยงค์	ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ถูกสถาปนาขึ้น	เพื่อเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชัน	 อันเป็นปัญหาส�าคัญในการฉุดรั้งความเจริญของประเทศในหลายๆ	 ด้าน	 ซึ่งในระยะเวลา 

ที่ผ่านมา	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 ในภารกิจ	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

คอร์รปัชนัเพือ่ให้ปัญหาลดลง	ดงัจะเหน็ได้จากผลการจดัอนัดบัดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์ของคอรปัชนัในปี	2557	ประเทศไทย

ได้อันดับ	85	จากการจัดอันดับทั้งหมด	175	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปี	2556	ซึ่งประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่	102	ทั้งนี้	เนื่องจากหลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	คนไทยจ�านวนมากแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน 

ว่าไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 

จึงขอประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนมาตรการแนวทางการด�าเนินงานต่างๆ	 ในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ลดลงกระทั่งหมดสิ้นไปในที่สุด	 โดยคาดหวังว่า

จะได้ประสานงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	และองค์กร

ระหว่างประเทศ	 เพื่อสร้างมาตรฐานด้านยุติธรรม	 จริยธรรมในการปฏิบัติการเพื่อร่วมกันเป็นพลังเครือข่ายเฝ้าระวัง

และต่อต้านการทุจริต	ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน

นายประยงค์ ปรียาจิตต์
สารผู้บริหาร













1. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง	 

	 ได้แก่	

	 	 1)	กระทรวงกลาโหม		 	 	 	 3)	กระทรวงมหาดไทย

	 	 2)	กระทรวงการต่างประเทศ		 	 	 4)	กระทรวงยุติธรรม	 	

2. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 

	 และกลุ่มกระทรวงด้านสังคม	

 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่

	 	 1)	กระทรวงการคลัง		 	 	 	 6)	กระทรวงพลังงาน	 	

	 	 2)	กระทรวงพาณิชย์	 	 	 	 	 7)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 3)	กระทรวงคมนาคม		 	 	 	 8)	กระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 4)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 9)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 5)	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	

 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม	ได้แก่

  1)	กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์	 4)	กระทรวงวัฒนธรรม

	 	 2)	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 	 	 5)	กระทรวงสาธารณสุข

	 	 3)	กระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 6)	กระทรวงแรงงาน

3. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3	รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	ได้แก่

	 	 1)		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 30)	 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

	 	 2)		การไฟฟ้านครหลวง	 	 31)		องค์การตลาด

	 	 3)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 	 32)		องค์การคลังสินค้า

	 	 4)		บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 33)		การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 	 5)		การประปานครหลวง	 	 34)		บริษัทสหโรงแรมและการท่องเที่ยว	จ�ากัด

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5
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	 	 6)		การประปาส่วนภูมิภาค	 	 35)		บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด

	 	 7)		องค์การจัดการน�้าเสีย	 	 36)		ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 8)		การเคหะแห่งชาติ	 	 37)		ธนาคารออมสิน

	 	 9)		โรงงานยาสูบ	 	 38)		ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 	 10)	โรงงานไพ่	 	 39)		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

	 	 11)	องค์การสุรา	 	 40)		ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

	 	 12)	โรงพิมพ์ต�ารวจ	 	 41)	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

	 	 		 	 	 	 	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 	 13)	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 42)	 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

	 	 14)	บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	 	 43)	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

	 	 		 	 	 	 	 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

	 	 15)	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 	 44)	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

	 	 16)	การรถไฟแห่งประเทศไทย	 	 45)	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  17)	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	46)	 องค์การสวนพฤกษศาสตร์

	 		 18)	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 	 47)	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 	

	 	 19)	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	 	 48)	 องค์การตลาดเพื่อการเกษตรจ�ากัด

	 	 20)	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 	 49)	องค์การสะพานปลา

	 	 21)	บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	 	 50)	ส�านักกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

 	 22)	 บรษัิท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	51)	องค์การสวนยาง

	 	 23)	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	 	 52)	บริษัท	ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย	จ�ากัด	(สธท.)

 	 24)	 บรษัิท	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	53)	ส�านักงานธนานุเคราะห์

	 	 25)	สถาบันการบินพลเรือน	 	 54)	การกีฬาแห่งประเทศไทย

	 	 26)	บริษัท	ที	โอ	ที	จ�ากัด	 	 55)	องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 27)	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด		 56)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 28)	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 	 57)	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 	 29)	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 58)	องค์การเภสัชกรรม

1414

รายงานประจำาปี 2557



4. ส�านกัปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 4	รบัผดิชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

	 ได้แก่

	 	 1)	กรุงเทพมหานคร

	 	 2)	หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน	 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 

	 	 	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5. ส�านักปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 5 รบัผดิชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

	 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง	ทบวง	ส�านักนายกรัฐมนตรี	และองค์การมหาชน	ได้แก่

	 	 1)	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 	 2)	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 	 3)		ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

	 	 4)	 ราชบัณฑิตยสถาน	 	 	

	 	 5)		ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 	 6)	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 	 7)		ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

	 	 8)		กรมประชาสัมพันธ์	 	

	 	 9)		ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 10)	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

	 	 11)	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 	 12)	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	

	 	 13)	ส�านักงบประมาณ	 	

	 	 14)	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 	

	 	 15)	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	

	 	 16)	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

	 	 17)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

	 	 18)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 	 19)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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	 	 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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พืน้ทีข่องส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั เขตพืน้ที ่1 – 9
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 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

	 	 -	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	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	664	-	6	 โทรสาร	035	353	667	

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 

	 	 อาคารห้องสมุดประชาชน	เลขที่	2/5	ถนนสุรศักดิ์	2	

	 	 ต�าบลศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110	

	 	 โทรศัพท์	038	328	234	-	5	 โทรสาร	038	328	233

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3

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

	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30280	

	 	 โทรศัพท์	044	465	054	 	 โทรสาร	044	465	053	

 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

	 	 เลขที่	338/23-24	ถนนไชยานุภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

	 	 โทรศัพท์	055	320	563		 	 โทรสาร	055	320	564

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7

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

	 	 โทรศัพท์	034	272	338	-	9	 โทรสาร	034	272	340

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8

		 	 เลขที่	338	หมู่	4	ถนนลูกเสือ	ต�าบลมะขามเตี้ย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	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	-	8		 โทรสาร	074	552	029

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภำพรวมของส�ำนักงำน ป.ป.ท.
  - แผนยุทธศำสตร์
  - ข้อมูลพื้นฐำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท.



ข้อมูลภาพรวมของส�านักงาน ป.ป.ท.

แผนยุทธศาสตร์

 (1) ภารกิจหลัก
	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	2551	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย	โดยมาตรา	51	แห่งพระราชบัญญัติ

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

หน้าที่ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

		 	 1.	 รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	รวมตลอดทัง้การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก 

	 	 	 ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

		 	 2.	ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

	 	 	 และแก้ไขปัญหาการทุจริต	

	 	 3.	ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 	 4.	 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต	

	 	 5.	 จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษา	 อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

	 	 	 และแก้ไขปัญหาการทุจริต	

	 	 6.	ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มอบหมาย

 

 (2) วิสัยทัศน์ 
	 “เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั	เชือ่ม่ัน	และศรทัธา	ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั”

 (3) พันธกิจ

 1.	ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 2.	 สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน

	 3.	 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนของสงัคมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

	 4.	พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 5.	 พฒันาระบบบริหาร	บคุลากร	และองค์ความรูด้้านต่างๆ	รวมถงึมาตรฐานการปฏบิตังิาน	มาตรฐานคณุธรรม 

	 	 และจริยธรรม

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์

	 1.	สร้างค่านิยมใหม่	ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต

	 2.	สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

	 3.	เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

	 4.	เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
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แผนปฏิบัติราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ 2557

วิสัยทัศน์ :		“เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ	เชื่อมั่น	และศรัทธาในการป้องกันและปราบปราม

	 	 การทุจริตในภาครัฐ”

พันธกิจ :  1.	ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 2.	สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน

	 	 3.	สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปราม 

	 	 	 การทุจริตในภาครัฐ

	 	 4.	พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

	 	 	 ในภาครัฐ

	 	 5.	พัฒนาระบบบริหาร	บุคลากร	และองค์ความรู้ด้านต่างๆ	รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

	 	 	 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ค่านิยมร่วม :  1.	เชิดชูคุณธรรม

	 	 	 2.	ต่อต้านการทุจริต

	 	 	 3.	เป็นมิตรกับคนดี

	 	 	 4.	สุจริต	โปร่งใส

	 	 	 5.	ท�างานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร :		 “ร่วมคิด	ร่วมมือ	ร่วมใจ	ป้องกันภัยการทุจริต”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์

1. สร้างค่านิยมใหม่ 

ประชาร่วมใจต่อต้าน

ทุจริต

1.	ประชาสัมพันธ์	

รณรงค์	ให้ความรู้	

ปลูกจิตส�านึก	ค่านิยม	

คุณธรรม	จริยธรรม	

และสร้างวินัยแก่

ทุกภาคส่วน

(1)	จ�านวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	

รณรงค์ให้ความรู้	ปลูกจิตส�านึกและสร้าง

วินัยที่จัดท�าขึ้นให้กับทุกภาคส่วนเทียบ 

กับแผนที่ตั้งไว้

(2)	ร้อยละของความส�าเร็จในการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์	รณรงค์ให้ความรู้	

ปลูกจิตส�านึก	และสร้างวินัยที่จัดท�าขึ้น 

ให้กับทุกภาคส่วน

(1)	ประชาสัมพันธ์บทบาท	ภารกิจ	และ 

ผลงานของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ให้เป็นที่รับรู้

แก่ทุกภาคส่วน

(2)	รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน	หน่วยงาน	

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้างจิตส�านึก

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

(3)	แสวงหาต้นแบบ	และเชิดชูคนดี	 

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและกระตุ้นจิตส�านึก

ในการท�าความดี

2. สร้างกลไกการ

ป้องกันการทุจริตให ้

เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ

2.1	สร้างเครือข่าย 

เฝ้าระวังให้มี

ความเข้มแข็ง

(1)	จ�านวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ

(2)	ร้อยละของจ�านวนเครือข่ายเฝ้าระวัง

ทุกภาคส่วนที่เข้ารับการอบรมได้รับ 

ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตเพิ่มมากขึ้น

(3)	ระดับความส�าเร็จของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

(4)	ระดับความส�าเร็จในการพัฒนา 

ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

(1)	สร้างเครือข่ายให้ความร่วมมือในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(2)	ฝึกอบรม	สัมมนา	ถ่ายทอด	และ

แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตกับกลุ่มเป้าหมาย 

ในภาคส่วนต่างๆ

(3)	ก�าหนดและสร้างมาตรการในการ

คุ้มครองพยานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐที่ให้ความร่วมมือ	ให้มี

ความปลอดภัยและได้รับความยุติธรรม

2.2	สร้างมาตรการ

คุ้มครองผู้ให้

ความร่วมมือกับภาครัฐ

ให้มีความปลอดภัย

3. เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ในการปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ

3.1	พัฒนาและบังคับ

ใช้กฎหมายการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ

(1)	ร้อยละของจ�านวนคดีที่

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ไต่สวนแล้วเสร็จ

(2)	จ�านวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

(3)	ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเทียบ

กับเรื่องทุจริตที่ได้รับการร้องเรียนมา

ทั้งหมด

(1)	สร้าง	พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)	ศึกษา	วิจัยรูปแบบการกระท�าความผิด 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และก�าหนด

แนวทางในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบ

การทุจริตในอนาคต

3.2	พัฒนากลไก 

ในการท�างาน	 

และสร้างระบบการข่าว

ให้มีประสิทธิภาพ	 

และประสิทธิผล

(4)	ความส�าเร็จในการพัฒนากลไกในการ

ท�างานด้านการปราบปราม

(5)	ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาระบบ

การข่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3)	พัฒนาระบบการข่าวให้สามารถเป็น 

เครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์

4. เสริมสร้าง

ขีดสมรรถนะ 

การบริหารจัดการ

องค์กรและบุคลากร

4.1	พัฒนาระบบและ

กระบวนการในการ

ท�างาน

(1)	ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาระบบ

และกระบวนการในการท�างานภายในของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

(1)	พัฒนากลไกและรูปแบบในการท�างาน 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(2)	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของ

ส�านักงานให้มีประสิทธิภาพ	เป็นองค์กร 

ที่มีขีดสมรรถนะสูง

4.2	พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศให้สามารถ

ใช้ในการบริหารและ

ตัดสินใจ

(2)	ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ตามแผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยีและ

การสื่อสารของส�านักงาน	ป.ป.ท.

(3)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	และการบริหารจัดการ

ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3	การสร้างขวัญและ

ก�าลังใจให้กับบุคลากร

(3)	ผลการส�ารวจความพึงพอใจของ

บุคลากร

(5)	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ 

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

4.4	การสร้างบุคลากร 

ที่เป็นมืออาชีพ

(4)	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน

(5)	ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	มีความเห็นสอดคล้องกับ 

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(6)	พัฒนาบุคลากรของส�านักงานให้ม ี

ขีดสมรรถนะที่สองคล้องกับความต้องการ

ขององค์กรและเป็นมืออาชีพในการ 

ปฏิบัติงาน
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

1.สร้าง 

ค่านิยมใหม่

ประชา

ร่วมใจต่อ

ต้านทุจริต

1.ประชาสัมพันธ์	

รณรงค์	ให้ความรู้	

ปลูกจิตส�านึก	 

ค่านิยม	คุณธรรม	

จริยธรรม	 

และสร้างวินัยแก่

ทุกภาคส่วน

(1)	จ�านวน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้ความรู้	

ปลูกจิตส�านึก	 

และสร้างวินัยที่จัด

ท�าขึ้นให้กับ 

ทกุภาคส่วนเทยีบกบั 

แผนที่ตั้งไว้

(2)	ร้อยละของ

ความส�าเร็จในการ

จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์	

รณรงค์ให้ความรู้	

ปลูกจิตส�านึก	 

และสร้างวินัยที ่

จัดท�าขึ้นให้กับ 

ทุกภาคส่วน

4	โครงการ

100

(1)	ประชาสัมพันธ์

บทบาทภารกิจและ

ผลงานของส�านักงาน	

ป.ป.ท.ให้เป็นที่รับรู้

แก่ทุกภาคส่วน

(2)	รณรงค์ให้ความรู้

แก่ประชาชนหน่วย

งานและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการสร้าง

จิตส�านึกและค่านิยม

ในการต่อต้าน 

การทุจริต

(3)	แสวงหาต้นแบบ	

และเชิดชูคนดี	 

เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ

และกระตุ้นจิตส�านึก

ในการท�าความดี

1.1	โครงการ

ประชาสัมพันธ ์

หน่วยงานและ 

สร้างจิตส�านึกในการ

ป้องกันการทุจริต 

ให้กับประชาชน

0.5300 ปปท.	

เขต	4

1.2	โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านการทุจริต

คอร์รัปชันในภาครัฐ

ระดับอาชวีศกึษาในจงัหวดั 

ในเขตความรับผิดชอบ

ของส�านักงาน	ปปท.	

เขตพื้นที่	4

0.3000 ปปท.	

เขต	4

1.3	โครงการ

ประชาสัมพันธ์บทบาท	

ภารกิจ	หน้าที่ของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	 

ทางสถานีวิทยุในเขต

ความรับผิดชอบของ

ส�านักงาน	ปปท.	 

เขตพื้นที่	4

0.2300 ปปท.

	เขต	4

1.4	โครงการสัมมนา

เสริมสร้างจิตส�านึก 

ค่านยิมให้หน่วยงานภาครฐั 

ประเภทองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล

0.7000 ปปท.	

เขต	4

2.สร้าง

กลไกการ

ป้องกัน 

การทุจริต

ภาครัฐ 

ให้เข้มแข็ง

และม ี

ประสิทธิภาพ

2.1	สร้างเครือข่าย

การเฝ้าระวังให้มี

ความเข้มแข็ง

(1)	จ�านวน 

เครือข่ายเฝ้าระวัง

ทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและ 

ปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ

7,000 (1)	สร้างเครือข่าย

และความร่วมมือ 

ในการป้องกัน 

และปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ

2.1	โครงการบูรณาการ

ทุกภาคส่วน	ด้านการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

6.0000 สคป.

(2)	ร้อยละของ

จ�านวนเครือข่าย

เฝ้าระวังทุกภาคส่วน 

ที่เข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้ด้าน 

การป้องกันและ

60 (2)	ฝึกอบรมสัมมนา	

ถ่ายทอดและ 

แลกเปลี่ยนความรู ้

ในด้านการป้องกัน

และปราบปราม

2.2	โครงการประชุม

เครือข่ายภาครัฐ 

ร่วมเอกชนเพื่อทบทวน 

และติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการรณรงค์

ต่อต้านการทุจริต 

ข้ามชาติ

0.1000 กตท.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

ปราบปรามการ

ทุจริตเพิ่ม 

มากขึ้น

การทุจริตกับกลุ่ม

เป้าหมายในภาคส่วน

ต่างๆ

(3)	ระดับความ

ส�าเร็จของการ 

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริต

5 2.3	โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านการทุจริต

คอร์รัปชันในภาครัฐ

ระดับมัธยมในจังหวัด	

ในเขตความรับผิดชอบ

ของส�านักงาน	ปปท.

เขตพื้นที่	4

0.3000 ปปท.	

เขต	4

2.4	โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านการทุจริต

คอร์รัปชันในภาครัฐ

ระดับอุดมศึกษา 

ในจังหวัดในเขต 

ความรับผิดชอบ 

ของส�านักงาน	ปปท.	

เขตพื้นที่	4

0.3000 ปปท.

เขต	4

2.5	โครงการประชุม

สัมมนากลุ่มสื่อมวลชน

ในเขตพื้นที่ส�านักงาน	

ปปท.	เขตพื้นที่	4

0.1400 ปปท.

เขต	4

2.6	โครงการประชุม

สัมมนาองค์กรภาครัฐ	

ของส�านักงาน	ป.ป.ช.	

ส�านักงานการตรวจเงิน 

แผ่นดิน	ส�านักงาน

ต�ารวจภาค	4	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	และ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

0.0500 ปปท.

เขต	4

2.7	โครงการประชุม

สัมมนาการประสาน

ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานด้าน 

ความม่ันคงกบัส�านักงาน	

ป.ป.ท.

0.1394 สปท.1
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

2.8	โครงการประชุม

สัมมนาราษฎร์ร่วมมือ	

รัฐร่วมใจ	ป้องกันภัย

การทุจรติฉลมิพระเกยีรติ

0.1500 สลธ.

2.9	โครงการส่งเสริม

บทบาทภาคประชาชน	 

มีส่วนร่วมการป้องกัน

และปราบปราม 

การทุจรติ	เรือ่งเยาวชนไทย 

ป้องกันการทุจริต

0.3254 ปปท.	

เขต	7

2.10	โครงการ

ส�านักงาน	ปปท.	

เขตพื้นที่	7	ร่วมสร้าง

ความเข้าใจเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติ

มาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2551

0.3254 ปปท.	

เขต	7

2.11	โครงการประสาน

ความร่วมมือกับ 

หน่วยข่าวกรองทางทหาร 

ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

0.0025 ปปท.	

เขต	7

2.12	โครงการสัมมนา

ภาคประชาชน	 

(เขตพื้นที่	7)	การม ี

ส่วนร่วมการป้องกัน 

และปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ	 

ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2557	-	2558

0.2500 ปปท.

เขต	7

2.13	โครงการประกวด

ภาพยนตร์สั้น	ภายใต้

แนวคิด	หยุดโกงกิน

ก่อนสิ้นชาติ

5.1600 สคป.

2.14	โครงการ

ข้าราชการไทย	ไร้ทุจริต

182.0000 สคป./สนย./

สลธ.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

2.2	สร้างมาตรฐาน

การคุ้มครองผู้ให้

ความร่วมมือกับ

ภาครัฐให้มีความ

ปลอดภัย

(4)	ระดับความ

ส�าเร็จในการพัฒนา

ช่องทางการรับรู้

ข่าวสารของ

ประชาชน

5 (1)	ก�าหนดและ

สร้างมาตรการใน

การคุ้มครองพยาน

และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

ที่ให้ความร่วมมือ	ให้

มีความปลอดภัยและ

ได้รับความยุติธรรม

2.15	โครงการเสริม

สร้างความรู้และด�าเนิน

การคุ้มครองพยานในคดี

ทุจริตในภาครัฐ

0.1000 สคป.

2.16	โครงการฝึกอบรม	

หลักสูตรการคุ้มครอง

พยานและการข่าว 

ในภาครัฐ

1.5000 สคป.

3.	เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ในการ 

ปราบปราม

การทุจริต

ในภาครัฐ

3.1	พัฒนาและ

บังคับใช้กฎหมาย

การป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ

(1)	ร้อยละของ

จ�านวนคด ี

ที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ไต่สวน 

แล้วเสร็จ

100 (1)	สร้าง	พัฒนา	

และปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการขับเคลื่อน 

การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1	โครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาระบบไต่สวน

1.1183 สลธ.

3.2	พัฒนากลไก

ในการท�างานและ

สร้างระบบการข่าว

ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

(2)	จ�านวนเรื่อง

ทุจริตที่ได้รับการ

ตรวจสอบข้อเท็จ

จริงเบื้องต้น

(3)	ร้อยละของ

เรื่องทุจริตที่ได้รับ

การตรวจสอบข้อ

เท็จจริงเทียบกับ

เรื่องทุจริตที่ได้รับ

การร้องเรียนมา

ทั้งหมด

(4)	ความส�าเร็จ 

ในการพัฒนากลไก

ในการท�างานด้าน

การปราบปราม

1,700

80

5 (2)	ศึกษา	วิจัย	 

รูปแบบการ 

กระท�าความผิด	 

เพื่อเสริมสร้าง 

องค์ความรู้และ

ก�าหนดแนวทาง 

ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ

ให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

และรูปแบบ 

การทุจริตในอนาคต

3.2	โครงการติดตาม

ระบบงานด้านการ

ไต่สวนข้อเท็จจริง

เขตพื้นที่	1	-	9	ของ

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.

0.9840 สลธ.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

(5)	ระดับ 

ความส�าเร็จ

ในการพัฒนา

ระบบการข่าวให้มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

(5)	พัฒนาระบบ

การข่าวให้สามารถ

เป็นเครื่องมือใน

การปราบปราม

การทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4.	เสริมสร้าง 

ขีดสมรรถนะ

การบริหาร

จัดการ

องค์กรและ

บุคลากร

4.1	พัฒนาระบบ

และกระบวนการใน

การท�างาน

(1)	ระดับ 

ความส�าเร็จในการ

พัฒนาระบบและ

กระบวนการ 

ในการท�างาน

ภายในส�านักงาน	

ป.ป.ท.

5 (1)	พัฒนากลไกและ

รูปแบบในการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

สูงสุด

4.1	โครงการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบราชการ

ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	

เตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน	

(พ.ศ.	2556	-	2560)

1.5200 กพร.

(2)	พัฒนาระบบ

บริหารจัดการองค์กร

ของส�านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ	 

เป็นองค์กรที่มี

ขีดสมรรถนะสูง

4.2	โครงการจัดท�า 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง 

เพื่อความโปร่งใสในการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

0.5000 กพร.

4.3	โครงการจัดท�า

แผนบริหารความพร้อม

ต่อสภาวะวิกฤต	ของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	

2.0876 กพร.

4.4	โครงการสัมมนา

เรื่องนโยบาย	ทิศทาง

และยุทธศาสตร์ของ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2557

0.3500 สนย.

4.5	โครงการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558

0.3500 สนย.

4.2	พัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

ให้สามารถใช้ใน 

การบริหารและ 

ตัดสินใจ

(2)	ระดับ 

ความส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานตาม

แผนแม่บทพัฒนา

เทคโนโลย ี

และการสื่อสาร 

ของส�านักงาน	

ป.ป.ท.

5 (3)	พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

เพื่อขับเคลื่อน 

การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

และการบริหาร 

จัดการภายในองค์กร

4.6	ระบบโทรศัพท์

ผ่านเครือข่าย	Internet	

(VOIP)

3.3000 ศทส.

4.7	ระบบบ�ารุง

รักษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	(M/A)	

ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

8.5000 ศทส.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

(4)	พัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต

4.8	ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ด้านการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	

ระยะที่	2	(GIS)	

4.6500 ศทส.

4.9	โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ	 

War-room	System	

4.5000 ศทส.

4.3	การสร้าง

บุคลากรที่เป็น 

มืออาชีพ

(3)	ระดับ 

ความส�าเร็จของ

การด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนา

บุคลากรของ

ส�านักงาน

5 (5)	พัฒนาบุคลากร

ของส�านักงานให ้

มีขีดสมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการ 

ขององค์กรและ 

เป็นมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน

4.10	โครงการอบรม

สัมมนาภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่สมาคมอาเซียน 

ส�าหรับข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที ่

ในส�านักงาน	ป.ป.ท.

0.3007 กตท.

(4)	ร้อยละของ

เรื่องการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	มีความเห็น

สอดคล้องกับผล

การตรวจสอบข้อ

เท็จจริง

80

4.11	โครงการอบรม

สัมมนาภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานส�าหรับการส่ือสาร 

เพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�าหรับข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ในส�านักงาน	

ป.ป.ท.

0.1500 กตท.

4.12	โครงการอบรม

สัมมนาเรื่องหลักการ

เขียนหนังสือราชการ

0.1500 สลธ.

4.13	โครงการอบรม

สัมมนาเร่ืองแนวปฏิบัติงาน

ด้านการคลัง

0.5853 สลธ.

4.14	โครงการเสริมทักษะ 

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสารลับ	 

รุ่นที่	1

0.2800 สลธ.

4.15	โครงการพัฒนา

พนักงาน	ป.ป.ท./ 

เจ้าหน้าที่	ป.ป.ท.

0.6000 สลธ.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

กลยุทธ์
โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม

งบประมาณ

ประจ�าปี

พ.ศ. 2557

(ล้านบาท)

เจ้าภาพระดับ

กรม/ส�านัก/

กอง

4.16	โครงการสัมมนา

รวมพลัง	ป.ป.ท.	 

ลดใช้พลังงาน

0.0328 สลธ.

4.17	โครงการอบรม

ภาษาของประชาคม

อาเซียนและภาษาอังกฤษ

ส�าหรับข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	

เขตพื้นที่	7

0.2100 ปปท.

เขต	7

4.18	ค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการ

ชั่วคราวต่างประเทศ

1.5555 สลธ.

4.19	โครงการฝึกอบรม

หน่วยงานภายใน

5.4544 สลธ.
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ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.

 (1) โครงสร้างองค์กร

กำรแบ่งส่วนรำชกำรและอัตรำก�ำลังของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ชื่อส่วนราชการ กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ

ส�านักงาน ป.ป.ท.

3

247

เลขาธิการและรองเลขาธิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานกฎหมาย

ส�านักงานเลขาธิการ

ส�านักปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ	1-	5

3

3

11

67

99

1

25

15

11

9

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองการต่างประเทศ

ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	1	-	9

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส�านักคุ้มครองและป้องกัน
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 (2) อัตราก�าลังข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (ต�าแหน่งที่มีคนครอง)

ประเภท จ�านวนอัตรา
1.	ข้าราชการ

1.1		ผู้บริหาร 21
1.2		นักสืบสวนสอบสวน 120
1.3		นักวิชาการยุติธรรม 22
1.4		นักจัดการงานทั่วไป 12
1.5		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6
1.6		นักวิชาการเงินและบัญชี 4
1.7		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
1.8		นักทรัพยากรบุคคล 3
1.9		นักวิเทศน์สัมพันธ์ 3
1.10	นิติกร 2
1.11	นักวิชาการพัสดุ 1
1.12	นักประชาสัมพันธ์ 1
1.13	นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1
1.14	เจ้าพนักงานธุรการ 15

2.	ลูกจ้างชั่วคราว 154
รวม 369

  

 

 (3) งบประมาณ

         หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภท จ�านวน

งบบุคลากร 97.1318
งบด�าเนินงาน 148.8427
งบลงทุน 4.4700

งบเงินอุดหนุน -
งบรายจ่ายอื่น 21.5100

รวม 271.9545
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ส่วนที่ 2
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

และควำมก้ำวหน้ำของกำรบูรณำกำร 

กับภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง



ผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมก้ำวหน้ำของกำรบรูณำกำร

กับภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง

1. ผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

 1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ

โครงการบรูณาการทกุภาคส่วนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

	 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาที่นับวัน 

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล�าดับ	 การบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ

แต่เพยีงอย่างเดยีว	จงึมใิช่หนทางทีจ่ะสามารถเยยีวยาหรอืแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้	

แต่ต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครฐั	โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคประชาชนและกลุ่มเครอืข่ายภาคอ่ืนๆ	ซึง่ต้องเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการติดตาม	 ตรวจสอบเฝ้าระวัง	 ช่วยแจ้งเบาะแส	 ตลอดจนการ 

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤตมิชิอบในภาครฐั	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จึงได้ด�าเนนิการจัดสัมมนาทัง้	9	เขตพืน้ที ่

ประกอบด้วยจังหวัดสิงห์บุรี	ปราจีนบุรี	บุรีรัมย์	ขอนแก่น	ล�าปาง	สุโขทัย	เพชรบุรี	

ระนอง	และจงัหวดัพทัลงุ	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม	

เข้าเป็นเครอืข่าย	แจ้งเบาะแสในหลายช่องทาง	ซึง่จะเป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะมส่ีวนช่วย

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัให้ลดน้อยลง	การสมัมนาในครัง้น้ี 

จงึมคีวามคุม้ค่าในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีน�าภาคประชาชนเข้ามาบูรณาการในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ	 และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	พ.ศ.	2552	-	2555	ยุทธศาสตร์ที่	2	บูรณาการ

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 ทั้งน้ี	 

มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้นจ�านวน	2,184	คน	 โดยสมัครเป็นเครือข่าย	ป.ป.ท.	

จ�านวน	1,217	คน
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เขตพื้นที่ 1 : วันที่ 24 ธันวาคม 2556 จังหวัดสิงห์บุรี

เขตพื้นที่ 2 : วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

เขตพื้นที่ 3 : วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่ 4 : วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่ 5 : วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดล�าปาง
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เขตพื้นที่ 6 : วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดสุโขทัย

เขตพื้นที่ 7 : วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี

เขตพื้นที่ 8 : วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดระนอง

เขตพื้นที่ 9 : วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดพัทลุง
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	 ปัญหาการทจุริตในภาครฐัทีเ่กดิขึน้	เช่น	การเรยีกรบัสนิบน

ของเจ้าหน้าท่ีของรฐั	เพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกในการ

ท�าธุรกิจ	อาทิเช่น	การน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	และการขอใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจต่างๆ	เป็นต้น	ท�าให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น	ประชาชน

ต้องรับสภาพกับสินค้าและบริการราคาสูง	 สาธารณูปโภคที่ไม่ได้

มาตรฐาน	 รวมทั้งเป็นการท�าลายการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรี 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ	 ท�าลายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

ท�าลายการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ	 และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งท�าลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศ	 ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	

ซึง่เป็นผูร้บัผิดชอบมาตรการสร้างกลไกคุม้ครองนกัลงทนุ	ผูป้ระกอบการ

ต่างชาติจากการทุจริตคอร์รัปชัน	 จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้าน 

การทุจริตข้ามชาติให้สอดคล้องกับอนุสัญญา	UNCAC	2003	 และ

พันธกรณีสากล	ระหว่างวันที่	21	-	22	สิงหาคม	2558	ณ	โรงแรม

รชิมอนด์	จ.นนทบรุ	ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนและผู้ประกอบการ 

ชาวต่างชาติ	และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยว่า	มีเจตจ�านง

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 โดยมีผู ้แทน

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นคู่ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับส�านักงาน	ป.ป.ท.	และหน่วยงาน

ที่เป็นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ 

สร้างกลไกคุ้มครองนักลงทุน	 ผู้ประกอบการต่างชาติจากการทุจริต

คอรร์รัปชัน	(คณะที่	6)	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	หอการค้านานาชาติ

แห่งประเทศไทย	(ICC	Thailand)	 มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย	 สภาผู้ 

ส่งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	50	คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตข้ามชาต ิ

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC 2003 และพันธกรณีสากล 
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โครงการประชุมรับทราบแนวทางการด�าเนินการตามค�าสั่ง คสช.  

ที่ 69/2557

	 ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ฉบับที่	69/2557	 

ลงวันที่	18	 มิถุนายน	2557	 เรื่อง	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	โดยมอบหมายให้	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	กระทรวงยุติธรรม	เดินหน้า 

ขบัเคลือ่นมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ	เพือ่เอาผดิ

กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตอย่างจริงจังและเด็ดขาด	 เมื่อวันที่	 

26	มิถุนายน	2557	ณ	สโมสรทหารบก	พลเอกไพบลูย์	คุม้ฉายา	ผูช่้วยผูบ้ญัชาการ

ทหารบก	 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ

กระทรวง	 กรม	 หรือเทียบเท่า	 ตลอดจนสื่อมวลชน	 เข้าร่วมการประชุมและ 

รบัทราบนโยบาย	แนวทางการด�าเนนิงานตามค�าส่ังดงักล่าว	เพือ่ให้เกดิความสงบสขุ

แก่สงัคมและผลประโยชน์ของประเทศชาตโิดยรวมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทาง 

 การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ในฐานะหน่วยงานหลกัของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	และฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 จึงมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการ 

จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ	เพ่ือให้การปฏบิติังานของศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้าน

การทจุรติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 และนโยบายของรัฐบาล 

ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป	 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย	หวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัประจ�ากระทรวง	

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรม 

มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

 โครงการเสริมสร้างความรู้และการด�าเนินการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐ

	 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	2551	 

มาตรา	53	และมาตรา	54	ได้ก�าหนดให้มมีาตรการคุ้มครองพยาน	คือ	มาตรการเบือ้งต้น	มาตรการท่ัวไป	และมาตรการพเิศษ 

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

ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ	 ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ	 หรือข้อมูลอื่นอันเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิี	้ทัง้นี	้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ก�าหนด	ดงันัน้	ส�านกังาน	

ป.ป.ท.	โดยส�านกัคุม้ครองและป้องกันจึงได้จัดโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละการด�าเนนิการคุม้ครองพยานในคดทีจุรติ

ในภาครฐัขึน้	เมือ่วนัที	่1	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมเอบน่ีา	เฮ้าส์	กรงุเทพมหานคร	เพือ่เป็นการสร้างความรู้	ความเข้าใจ

ในแนวทาง	 ระเบียบฯ	 วิธีปฏิบัติในการคุ ้มครองเบื้องต้นส�าหรับบุคคลตามมาตรา	 53	 ตลอดจนการประสาน 

ความร่วมมือกับส�านักคุ้มครองพยาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 โครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ส�านัก/

 กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคลของส�านักงาน ป.ป.ท.

	 ตามที่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 ตามแนวทางแห่ง 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2545	มาตรา	3/1	 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

พ.ศ.	 2546	 มาตรา	 12	 และมาตรา	 45	 ภายใต ้กรอบการบริหาร 

เชิงยุทธศาสตร์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 ซึ่งการปฏิบัติราชการ 

ตามแนวทางดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 

เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ	 รวมท้ังได้ก�าหนดให ้

ทกุส่วนราชการปฏบิตัริาชการภายใต้กรอบของเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ	(PMQA)	 โดยเฉพาะหมวด	2	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร	์ 

และหมวด	5	การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	และเร่งรดัให้ทกุส่วนราชการยกระดบั

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัให้ได้มาตรฐานสากล	โดยผ่านเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน	 (Fundamental	 Level)	 ซึ่งจะมี 

การตรวจประเมินภายในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	2557	 รวมท้ังส�านักงาน	 ก.พ.	 

ได้ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการน�าระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการมาใช ้

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	และ	ว	20/2552	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

จึงได้ด�าเนินโครงการนี้ขึ้นช่วงเดือนมีนาคม	-	มิถุนายน	2557	จ�านวน	7	ครั้ง	

เพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ต่อภารกิจของรัฐ
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 โครงการอบรมภาษาองักฤษขัน้พ้ืนฐานส�าหรบับุคลากรส�านกังาน ป.ป.ท. 

 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส�าคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสาร	 ทั้งในด้าน 

การท�างาน	 ด้านการศึกษา	 และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ	 ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	โดยกองการต่างประเทศ	มนีโยบายทีจ่ะพฒันาศกัยภาพในการใช้ภาษาองักฤษ

ให้แก่ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน	เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการใช้ภาษา

และเป็นการพฒันาให้บคุลากรของส�านกังาน	ป.ป.ท.	ใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ียังเป็นการเสริมสร้างรากฐานก่อนที่

ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558

		 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู	้

ความสามารถและมทีกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	พร้อมทัง้เป็นการกระตุน้ให้ข้าราชการ	

และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 พัฒนาระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ของตนเอง	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	 ทั้งในด้านการฟัง	 การพูด	 

การอ่าน	 และการเขยีนให้สามารถสือ่สารกบัชาวต่างชาตไิด้อย่างถกูต้อง	 อยูใ่นระดบัที ่

สามารถน�าไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการท�างานทีเ่ก่ียวข้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส�าหรับบุคลากร	

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยแบ่งการอบรม

ออกเป็น	จ�านวน	2	รุ่น	รุ่นละ	29	คน	รวมทั้งสิ้น	58	คน

	 รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	11	กุมภาพันธ์	-	15	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	28	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 รุ่นที่	2	ระหว่างวันที่	20	พฤษภาคม	-	18	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	2	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

 โครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์

 ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีบทบาทภารกิจตามกฎหมายด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 นโยบาย 

ข้อ	1.3	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

อย่างจรงิจงั	และยทุธศาสตร์ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั	ซึง่มแีนวทางทีส่�าคญั	6	แนวทาง	

คือ	1.	 การปลูกจิตส�านึกและสร้างความตระหนักรู้	2.	 การพัฒนาองค์กร	3.	 การให้

ประชาชนมีส่วนร่วม	4.	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	5.	การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก	

6.	 การปราบปรามท่ีจริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด	 ดังนั้น	 เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเมื่อวันที	่ 

18	ธนัวาคม	2556	ณ	โรงแรมเอบน่ีา	เฮ้าส์	กรุงเทพมหานคร	เพือ่ทบทวนแผนยทุธศาสตร์	

และแผนปฏบิตัริาชการ	4	ปี	ของส�านกังาน	ป.ป.ท.	พ.ศ.	2556	-	2559	และเพือ่ทบทวน

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	 เพื่อเป็น 

กรอบแนวทางทีส่�าคญัในการด�าเนนิงานของส�านกังาน	ป.ป.ท.	อนัจะส่งผลให้การขบัเคลือ่น

องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการด�าเนินงาน

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้มีการก�าหนดตัวชี้วัด	 ค่าเป้าหมายความส�าเร็จ	 

เพือ่ควบคมุและตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานในสงักดัส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงาน	 ทิศทางและเป้าหมาย 

การด�าเนนิงานของส�านักงาน	ป.ป.ท.	อย่างชดัเจน	ประกอบกบัได้มมีติคณะรฐัมนตร	ี 

เมื่อวันที่	3	 กันยายน	2556	 เห็นชอบเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2557	 ซึ่งให้แต่ละส่วนราชการ 

ถือปฏิบัติ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสอดรับกับมาตรการดังกล่าว	 รวมทั้งเพื่อ 

เพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จงึจดัประชมุเชงิปฏิบตัิ

การเรื่อง	สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	เพื่อหาแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ระหว่างวันที่	 

18	-	19	กันยายน	2557	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ทกุหน่วยงาน

ในสังกัดส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้มีโอกาสในการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 ปัญหา 

และอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 ตลอดจนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุง 

และพัฒนาการด�าเนินงานของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ต่อไป

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถ่ายทอดกลยุทธ์

 ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard 

	 ตามที่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2557	 ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	มาตรา	31/1	และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546	มาตรา	12	และมาตรา	45	ภายใต้กรอบการบรหิารเชงิยทุธศาสตร์

และการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ	์ซึง่การปฏิบตัริาชการ	ตามแนวทางดงักล่าวเป็นการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 เกิดผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ	 รวมทั้ง	 

ได้ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการภายใต้กรอบของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	โดยเฉพาะหมวด	2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	ซึ่งก�าหนด

ให้ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและท�าความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการน�ายุทธศาสตร ์

ไปปฏิบัติไปยังบุคลากรในสังกัด	 ดังน้ัน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จึงได้จัดโครงการน้ีข้ึน	2	 ครั้ง	 

วันที่	14	-	15	พฤษภาคม	2557	 และวันที่	26	-	28	พฤษภาคม	2557	ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 

จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ	

ภายในองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโครงการและงบประมาณ	 โครงสร้างและ

กระบวนการท�างาน	 สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร	 วัฒนธรรมและค่านิยมในการ

ท�างาน	 ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ	 รวมทั้งระบบการจูงใจและผลตอบแทน	 เพ่ือการ 

ขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4141

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



ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ
1 2 3 4 5 ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายนอก 70.00 2.3968

การประเมินประสิทธิผล 70.00 2.3968

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม

ยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 

/ ตัวชี้ วัดระหว่างกระทรวงที่มี เป้าหมายรวมกัน  

(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

70.00

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1	 คะแนนจากผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัด 

ภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นประจ�าปีของประเทศไทย

จ�านวน 10.00 20.00 27.50 35.00 42.50 50.00 38.0000 3.4000 0.3400

ตัวชี้วัดที่ 1.2	ระดับความส�าเร็จในการก�าหนดต�าแหน่ง

เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ระดับ 15.00 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.6000

ตัวชี้วัดที่ 1.3	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครัฐที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นได้แล้วเสร็จ

และเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พิจารณาได้

30.00 1.0000

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครัฐในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2557	 ที่ได้รับการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งต้นแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา	 

90	วัน	และเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พิจารณาได้

ร้อยละ 15.00 40.00 55.00 70.00 85.00 100.00 34.5400 1.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครัฐคงค้างท่ีได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 

แลว้เสรจ็	และเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พจิารณาได้

ร้อยละ 15.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 49.0000 1.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.4	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครัฐท่ีจัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จ	 

และเสนอคณะกรรมการพิจารณา

15.00 2.9185

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครัฐเร่ืองรับใหม่ที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จ

จริงได้แล้วเสร็จ	และเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ร้อยละ 7.50 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 32.8100 2.2810 0.1711

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2	 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ในภาครฐัคงค้างทีจ่ดัท�าส�านวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิได้

แล้วเสร็จ	และเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ร้อยละ 7.50 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 55.5600 3.5560 0.2667

การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน 

(Service	Level	Agreement	:	SLA)

ระดับ 0.00 - - -

1.2 ระดับขั้นความส�าเร็จตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ1 2 3 4 5 ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายใน 30.00 2.6621

การประเมินประสิทธิภาพ 20.00 2.0000

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5.00 1.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.1	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2.50 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 16.6719 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 2.50 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00 78.5956 1.0000 0.2350

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 

สารสนเทศภาครัฐ

ระดับ 10.00 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.1000

การพัฒนาองค์การ 10.00 3.9863

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

(ทุน	มนุษย์	สารสนเทศ	และวัฒนธรรมองค์การ)

5.00 5.0000

ตัวชี้วัดที่ 6.1	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน

ลักษณะส�าคัญขององค์การ

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6.2	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4.00 5.0000 0.2000

ตวัชีว้ดัที ่7 การสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ 5.00 2.9725

ตัวชี้วัดที่ 7.1	ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าแผนสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 1.50 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 83.7500 4.3750 0.0656

ตัวชี้วัดท่ี 7.2	 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการ 

ตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 4.2000 4.2000 0.0630

ตัวชี้วัดที่ 7.3	ผลส�ารวจความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 2.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 53.9070 1.0000 0.0200

รวม 100.00 2.4764

คะแนนที่ได้ 2.4764

หมายเหตุ*หมายถึง	ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนี้	ไม่วัดผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการนี้

	 **		 หมายถึง	รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

	 	 	 เป็นไปตามผลการพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดนี้

	 ***	 หมายถึง	มีการปรับลดค่าคะแนนที่ได้ในภาพรวม	กรณีที่ส่วนราชการมีการรายงานผล	

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

 2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 	 	 1.		ด�าเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริต 

และการค้ามนุษย์	(Trafficking	in	Persons	Anti-Corruption	Investigations	

Course)	 ร่วมกับฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด	 

(International	 Narcotics	 and	 Law	 Enforcement	 Section	 :	 INL)	 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย	ระหว่างวันที่	31	มีนาคม	-	 

1	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมเอทัส	ซอยร่วมฤดี	กรุงเทพมหานคร	

		 	 2.		ด�าเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนการทุจริต 

ในภาครัฐ	(Public	Corruption	Investigations	Course)	ร่วมกับฝ่ายความร่วมมือ

ด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด	(International	Narcotics	and	Law	 

Enforcement	Section	:	INL)	สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย	

ระหว่างวันที่	21-25	กรกฎาคม	2557	ณ	สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย

การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	(ILEA)	กรุงเทพมหานคร	

 2.2 การประชุมระหว่างประเทศ

		 	 1.	 การประชุมรัฐภาคอีนสุัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการทจุรติ	ค.ศ.	2003	สมัยที	่5	ระหว่าง

วันที่	23	พฤศจิกายน	-	3	ธันวาคม	2556	ณ	สาธารณรัฐปานามา

		 	 2.		การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ครั้งที่	1/2557	(APEC	SOM	1/2014)”	

ระหว่างวันที่	19-25	กุมภาพันธ์	2557	ณ	กรุงหนิงโป๋	สาธารณรัฐประชาชนจีน

		 	 3.	 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	 

(Commission	on	Crime	Prevention	and	Criminal	Justice	-	CCPCJ)”	ระหว่างวันที่	11-15	พฤษภาคม	2557	 

ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

		 	 4.	 การประชุมคณะท�างานติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	

(UNCAC-IRG)	ระหว่างวันที่	31	พฤษภาคม	-	8	มิถุนายน	2557	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

		 	 5.	 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ครั้งที่	3/2557	(APEC	SOM	3/2014)	

ระหว่างวันที่	12-16	สิงหาคม	2557	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

		 	 6.	 การประชุม	19th	Steering	Group	Meeting	of	ADB/OECD”	ระหว่างวันที่	1	-	4	กันยายน	2557	 

ณ	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักรกัมพูชา

		 	 7.		การประชุมคณะท�างานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการป้องกันการทุจริต	 คร้ังที่	 5	 และการประชุม 

คณะท�างานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการติดตามสินทรัพย์คืน	ครั้งที่	8	ระหว่างวันที่	7	-	11	กันยายน	2557	ณ	กรุงเวียนนา	

สาธารณรัฐออสเตรีย
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รายงานการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนที่ 3





หมายเหตุ
(หน่วย : บาท)

2557 2556
สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 	15,808,975.91	 	16,118,116.39	

ลูกหนี้ระยะสั้น	 6 	4,257,476.11	 	5,295,730.74	

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 	342,934.29	 	278,959.10	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	195,681.61	 	183,561.50	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	20,605,067.92	 	21,876,367.73	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 7 	68,631,176.17	 	74,369,736.76	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	5,553,799.96	 	7,990,222.63	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  74,184,976.13  82,359,959.39 

รวมสินทรัพย์  94,790,044.05  104,236,327.12 

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 8 	15,372,756.46	 	12,600,482.84	

เงินรับฝากระยะสั้น 9 	1,792,556.00	 	2,006,541.00	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  17,165,312.46  14,607,023.84 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
(หน่วย : บาท)

2557 2556

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

ระยะยาว

	3,706,901.27	 	5,054,773.63	

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 	1,875,000.00	 	1,500,000.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,581,901.27  6,554,773.63 

รวมหนี้สิน  22,747,213.73  21,161,797.47 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  72,042,830.32  83,074,529.65 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 	-	 	-	

รายได้สูง	(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 	72,042,830.32	 	83,074,529.65	
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  72,042,830.32  83,074,529.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุ
(หน่วย : บาท)

2557 2556

รายได้

รายได้จากงบประมาณ	 10 	241,677,698.37	 	259,862,013.86	

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 33,200.00	 	-	

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 	1,422,705.71	 	1,638,886.22	

รายได้อื่น 	35,078,495.67	 	46,150,186.30	

รวมรายได้  278,212,099.75  307,651,086.38 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11 	138,185,954.32	 	125,396,901.07	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 12 	4,661,439.18	 	5,776,944.69	

ค่าตอบแทน 13 	10,151,409.34	 	8,396,625.33	

ค่าใช้สอย 14 	94,298,640.45	 	106,870,829.05	

ค่าวัสดุ 15 	6,780,414.91	 	6,211,337.85	

ค่าสาธารณูปโภค 16 	7,509,045.77	 	6,732,484.13	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 17 	19,129,552.41	 	15,738,534.98	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 	-	 	499,999.89	

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 	495,258.90	 	173,932.80	

ค่าใช้จ่ายอื่น 	8,517,342.70	 	8,997,320.20	

รวมค่าใช้จ่าย  289,729,057.98  284,794,909.99 

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทนุทางการเงิน (11,516,958.23)  22,856,176.39 

ต้นทุนทางการเงิน 	-	 	-	

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (11,516,958.23)  22,856,176.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)

กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวม

สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม  60,038,983.14  -  60,038,983.14 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 	5,437.32	 	5,437.32	

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง  60,044,420.46  -  60,044,420.46 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2556

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด 	-	

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 	23,030,109.19	 	23,030,109.19	

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  83,074,529.65  -  83,074,529.65 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)

กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวม

สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม  83,074,529.65  -  83,074,529.65 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน (10,000.00) (10,000.00)

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรุง  83,064,529.65  -  83,064,529.65 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2557

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด 	-	

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด (11,021,699.33) (11,021,699.33)

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  72,042,830.32  -  72,042,830.32 
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หมายเหตุ                                

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	

และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้ระยะสั้น

7 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)

8 เจ้าหนี้ระยะสั้น

9 เงินรับฝากระยะสั้น

10 รายได้จากงบประมาณ	

11 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

12 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

13 ค่าตอบแทน

14 ค่าใช้สอย

15 ค่าวัสดุ

16 ค่าสาธารณูปโภค

17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

สารบัญ
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	โดยมาตรา	51	แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2551	ก�าหนดให้ส�านักงาน	ป.ป.ท.	มีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 1.		รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	รวมตลอดทั้งการสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.		ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริต

	 3.		ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 4.		รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

	 5.		จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษา	 อบรม	 และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริต

	 6.	ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	2551	และกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มอบหมาย

	 หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 

และมีส�านักงานภูมิภาค	9	เขตพื้นที่	ได้แก่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังวัดชลบุรี	จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัดขอนแก่น	

จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดนครปฐม	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	และจังหวัดสงขลา

	 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐั	ได้แก่	พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2551	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	หน่วยงานได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	271,954,500	บาท	

(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	จ�านวน	245,656,400	บาท)	โดยแยกเป็นงบลงทุน	จ�านวน	7,390,714	บาท	และงบประจ�า	

จ�านวน	264,563,786	 บาท	 เพื่อใช้จ่ายในแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ผลผลิตป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ	

	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายเฉพาะ

ในส่วนกลาง	 จ�านวน	1	 แห่ง	 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่	มีหน้าที่ในการเสนอรายงาน	การจัดท�างบการเงินและรายการบัญชีที่เกิดขึ้น	ซึ่งได้น�ามา

แสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้	
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้	 ซึ่งรวมถึง

หลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครัฐ	มาตรฐานการบญัชภีาครฐั	และนโยบายการบญัชภีาครฐั	และแสดง

รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 

เรือ่ง	มาตรฐานการบญัชีภาครฐั	ฉบบัท่ี	1	เรือ่ง	การน�าเสนองบการเงนิ	และ	หนังสือกรมบญัชกีลาง	ที	่กค.	0423.2/ว	234	 

ลงวันที่	8	กันยายน	2557	เรื่อง	แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	1	เรื่อง	การน�าเสนอ

งบการเงิน

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ซ่ึงถือเป็นหน่วยงาน 

ที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	 รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง	 หน่วยงานใน 

เขตพ้ืนที	่รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ	รวมถงึ	สนิทรัพย์	หนีส้นิ	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ซึง่เป็นของรฐับาล	และอยู่ภายใต้

การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม	 แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล	

ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย	 และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน	 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  ที่ปรับปรุงใหม่

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	 

และฉบับปรับปรุงใหม่	ดังนี้

	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่	1	ตุลาคม	2556

		 -		มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	1	 เรื่อง	การน�าเสนอรายงานการเงิน

		 -	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

		 -		มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	3	 เรือ่ง	นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช	ี

และข้อผิดพลาด	วันที่มีผลบังคับใช้	1	ตุลาคม	2557
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 หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 	 -	 เงินทดรองราชการ	 เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	 และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงิน	 

แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายงานเงินทดรองราชการรับจากคลัง 

ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

		 	 	 -	 รายการเทียบเท่าเงินสด	 ได้แก่	 เงินฝากธนาคาร	(เงินงบประมาณ)	 เงินฝากธนาคาร	(เงินนอก 

งบประมาณ)	เงินฝากกระแสรายวันที่สถานบันการเงิน	และเงินฝากคลัง	แสดงไว้ในรายการเทียบเท่าเงินสด

 4.2  ลูกหนี้

	 	 	 ลูกหนี้	 แสดงด้วยมูลค่าลูกหน้ีทั้งจ�านวน	 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 โดยพิจารณา 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ทั้งจ�านวน

 4.3 วัสดุคงเหลือ

	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 หมายถึง	 ของใช้สิ้นเปลือง	 มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ	 โดยทั่วไปมีมูลค่า 

ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร	แสดงตามราคาทุนที่ได้มา	และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน	ออกก่อน

 4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		 	 	 -	 บัญชีอาคารประโยชน์อ่ืนท่ีปรากฎในรายงานการเงิน	 หมายถึง	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 เนื่องจาก 

หน่วยงานไม่มีส�านักงานเป็นของตนเอง	 แต่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ส�านักงานเช่า	 ซึ่งมีมูลค่าสูง	 และบันทึกไว้ในส่วน

ปรับปรุงอาคาร	แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	

		 	 	 -	 อุปกรณ์	ได้แก่	ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ	รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่	 

5,000	บาท	ขึ้นไป	แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	

	 	 	 -	 ราคาทุนของที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย ์

อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน	 ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุ

การใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม	 และมีมูลค่ามากกว่า	50,000	 บาท	 ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

	 	 	 -	 ค่าเสือ่มราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ	ค�านวณโดยวิธเีส้นตรง 

ตามอายุการใช้งานทีก่�าหนดไว้ในหลกัการและนโยบายบัญชภีาครฐั	ฉบบัท่ี	2	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิโดยกรมบญัชกีลาง	ดงันี้

อาคารประโยชน์อื่น	(ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า) 15	ปี

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3	-	12	ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8	ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5	-	10	ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6	-	10	ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3	-	5	ปี

ครุภัณฑ์อื่น 5	ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5	ปี

สินทรัพย์-	Software 5	ปี
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 4.5  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

	 	 	 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว	 เป็นสนิทรพัย์ทีห่น่วยงานได้รบับรจิาคโดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการ

ด�าเนนิงาน	รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน	ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

	 	 	 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด

ระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา

ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

 4.6  รายได้จากเงินงบประมาณ

	 	 	 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 	 1.	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง	ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

	 	 	 	 2.	เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว	ในกรณีการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

	 	 	 	 3.	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง	ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

	 	 	 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามจ�านวนเงิน 

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	 งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ

ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 4.7  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	 	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพ่ือใช้

เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบบริการให้ผู้ซื้อ

 4.8  รายได้แผ่นดิน

	 	 	 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	รบัรูเ้มือ่เกดิรายได้ด้วย 

ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น	 รายได้แผ่นดิน	 และรายได้แผ่นดิน 

น�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงาน 

แยกต่างหาก

 4.9  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 	 	 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น 

ในกรณีท่ีมีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน	 หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย ์

ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี	 จะทยอยรับรู ้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้น	 

หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2557 2556

เงินสดในมือ 	-	 	-	

เงินทดรองราชการ 	1,875,000.00	 1,500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 	1,762,341.52	 2,262,212.00

เงินฝากคลัง 	12,171,634.39	 12,355,904.39

รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 	-	 	-	

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,808,975.91 16,118,116.39

 เงินสดในมือ	 เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร	 นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน

ปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว	 ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ตามกฎหมาย	ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้	

 เงินทดรองราชการ	เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้

รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ	พ.ศ.	2547	ซึ่งจะต้องส่งคืน

คลังเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย	ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย	เงินฝากธนาคารส่วนกลางและเงินฝากธนาคาร

หน่วยงานย่อย

 เงนิฝากคลงั	เป็นเงนิทีห่น่วยงานฝากไว้กบักระทรวงการคลงัภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มดีอกเบีย้	

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

	 เงินฝากคลัง	จ�านวน	10,067,010	บาท	(ปี	2556	จ�านวน	10,067,010	บาท)	ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลัง

ข้างต้น	เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย	ได้แก่

	 1.		เงินบริจาคส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 จ�านวน	17,010	 บาท	 เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับบริจาค 

เพื่อจัดซื้อทรัพย์สินและมีเงินเหลือจ่าย	ซึ่งต้องน�าส่งคืนส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

	 2.		เงินดอกเบี้ยกลาง	 จ�านวน	10,050,000	 บาท	 เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับมาเพื่อจัดท�าโครงการ 

รับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน	 ปปท.	(Multimedia	Contact	Center)	 ซึ่งได้มีการก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 

และอยู่ระหว่างการด�าเนินการด้านพัสดุของหน่วยงาน

(หน่วย : บาท)

2557 2556

เงินบริจาคส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 	17,010.00	 	17,010.00	

เงินดอกเบี้ยกลาง 	10,050,000.00	 	10,050,000.00	

 10,067,010.00  10,067,010.00 
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(หน่วย : บาท)

2557 2556

ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	16,882,115.14	 	16,882,115.14	

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง -2,641,979.38 -1,515,911.56	

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)  14,240,135.76  15,366,203.58 

ครุภัณฑ์ 116,633,502.21 105,823,691.66

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ -62,242,461.80 -46,829,158.48

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 54,391,040.41 59,003,533.18

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 68,631,176.17 74,369,736.76

หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2557 2556

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 	2,612,925.06	 	2,730,798.94	

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 	599,829.00	 	963,832.00	

ลูกหนี้เงินมัดจ�า 	-	 	10,000.00	

เงินรอรับคืน 	2,785.21	 	-	

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 	1,041,936.84	 	1,591,099.80	

รวมลูกหนี้ระยะสั้น  4,257,476.11  5,295,730.74 

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม

ยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระและการส่ง

ใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ 

การส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ

และการส่งใช้ใบ

ส�าคัญ

รวม

2557 	1,188,902.75	 	762,118.20	 1,261,733.11 	3,212,754.06	

2556 	934,214.30	 	1,761,265.64	 999,151.00 	3,694,630.94	
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หมายเหตุที่ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2557 2556

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 10,532,649.84 7,368,377.15

รับสินค้า	/	ใบส�าคัญ	(GR/IR) 	82,650.00	 	1,354,000.00	

เจ้าหนี้อื่น	-	หน่วยงานภาครัฐ 	879,760.00	 	190,265.54	

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 	537,492.67	 	523,518.35	

ใบส�าคัญค้างจ่าย 	2,286,324.36	 	3,109,511.80	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-	บุคคลภายนอก 	1,053,879.59	 	54,810.00	

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น  15,372,756.46  12,600,482.84 

หมายเหตุที่ 9 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2557 2556

เงินประกันผลงาน 100,000.00 112,000.00

เงินประกันสัญญา 1,692,556.00 1,894,541.00

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 1,792,556.00 2,006,541.00

หมายเหตุที่ 10 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 2557 2556

	 รายได้จากงบบุคลากร 	95,140,782.51	 	89,965,857.28	

	 รายได้จากงบด�าเนินงาน 	110,470,811.78	 	104,627,615.29	

	 รายได้จากงบลงทุน 	1,155,275.00	 	7,176,391.67	

	 รายได้จากงบอุดหนุน 	-	 	500,000.00	

	 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	12,218,416.11	 	12,961,593.95	

	 รายได้จากงบกลาง 	13,871,988.26	 	12,973,194.62	

 หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (3,923,738.89) (3,112,778.20)

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ  228,933,534.77  225,091,874.61 
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หมายเหตุที่ 10 รายได้จากงบประมาณ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 2557 2556

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

	 รายได้จากงบบุคลากร 	-	 	527,038.19	

	 รายได้จากงบด�าเนินงาน 	4,054,385.10	 	13,056,525.81	

	 รายได้จากงบลงทุน 	6,515,378.50	 	5,381,126.17	

	 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	2,174,400.00	 	15,805,449.08	

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ  12,744,163.60  34,770,139.25 

รวม รายได้จากงบประมาณ  241,677,698.37  259,862,013.86 

หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

(หน่วย : บาท)

2557 2556

เงินเดือน 95,640,010.00 88,767,772.71

ค่าล่วงเวลา 1,344,050.00 2,077,990.00

เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 61,185.39 92,730.06

เงินค่าครองชีพ 5,535,107.69 4,172,403.57

ค่าจ้าง 20,749,270.65 15,931,999.30

เงินรางวัล 588,248.04 527,038.19

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 4,605,156.47 4,910,841.01

เงินช่วยการศึกษาบุตร 522,052.00 440,983.00

เงินชดเชยสมาชิก	กบข. 1,284,159.65 1,249,375.08

เงินสมทบ	กบข. 1,926,239.48 1,875,062.58

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,212,587.00 794,215.00

ค่าเช่าบ้าน 3,774,474.62 3,635,116.38

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�าต�าแหน่ง 943,413.33 922,374.19

รวม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 138,185,954.32 125,397,901.07
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หมายเหตุที่ 12 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

(หน่วย : บาท)

2557 2556

เงินบ�าเหน็จ 214,967.30 353,818.80

เงินบ�าเหน็จตกทอด 0.00 253,444.80

เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ 400,000.00 800,000.00

บ�านาญปกติ 3,288,150.12 2,277,801.12

เงินช่วยค่าครองชีพ 45,264.00 45,264.00

ค่ารักษาพยาบาล 710,740.26 281,785.97

เงินช่วยการศึกษาบุตร 2,317.50 0.00

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 0.00 1,764,830.00

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 4,661,439.18 5,776,944.69

หมายเหตุที่ 13 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

2557 2556

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 	5,553,242.67	 	3,630,500.00	

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 	1,677,800.00	 	65,750.00	

ค่าตอบแทนอื่น 	-	 	42,300.00	

เงินประจ�าต�าแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม 	2,920,366.67	 	4,658,075.33	

รวม ค่าตอบแทน 10,151,409.34 8,396,625.33

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

2557 2556

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 	2,885,268.10	 	6,160,445.85	

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 	60,000.00	 	-	

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 	3,208,356.10	 	2,905,308.94	

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 	8,253,721.55	 	5,369,034.57	

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 	1,212,808.83	 	1,040,105.70	
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หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้สอย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2557 2556

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 	833,684.23	 	595,494.60	

ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 	11,783,233.91	 	25,480,906.63	

ค่าเบี้ยประกันภัย 	211,859.66	 	42,716.63	

ค่ารับรองและพิธีการ 	32,315.00	 	-	

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก 	46,300,638.00	 	46,658,738.00	

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 	5,083,061.01	 	4,300,670.03	

ค่าประชาสัมพันธ์ 	1,206,000.00	 	666,000.00	

ค่าจ้างที่ปรึกษา 	2,000,000.00	 	7,314,400.00	

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 	9,681,409.00	 6,111,726.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 	-	 	1,600.00	

ค่าใช้จ่ายผลัดส่งรายได้แผ่นดิน 	495,258.90	 	173,932.80	

ค่าใช้สอยอื่น	ๆ 	1,051,026.16	 	43,749.30	

รวม ค่าใช้สอย  94,298,640.45  106,864,829.05 

หมายเหตุที่ 15 ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

2557 2556

ค่าเชื้อเพลิง 	1,066,852.51	 	1,639,760.91	

ค่าวัสดุ 	4,532,537.38	 	3,637,776.62	

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 	1,181,025.02	 	933,800.32	

รวม ค่าวัสดุ  6,780,414.91  6,211,337.85 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร 	97,131,800.00	 	-	 	95,640,010.00	 	1,491,790.00	

งบด�าเนินงาน 145,921,986.00	 	195,810.00	 	995,113.09	120,594,829.69	 	24,136,233.22	

งบลงทุน 	7,390,714.00	 	4,379,144.00	 	1,754,000.00	 	1,232,175.00	 	25,395.00	

งบอุดหนุน 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

งบรายจ่ายอื่น 	21,510,000.00	 	19,250,000.00	 	-	 	1,277,198.00	 	982,802.00	

รวม 271,954,500.00  23,824,954.00  2,749,113.09 218,744,212.69  26,636,220.22 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมายเหตุที่ 16 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

2557 2556

ค่าไฟฟ้า 	3,477,270.97	 	3,273,116.49	

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล 	84,727.93	 	64,198.30	

ค่าโทรศัพท์ 	1,840,998.15	 	1,839,965.60	

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 	924,998.72	 	748,484.74	

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 	1,181,050.00	 	806,719.00	

รวม ค่าสาธารณูปโภค  7,509,045.77  6,732,484.13 

หมายเหตุที่ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

(หน่วย : บาท)

2557 2556

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	1,126,067.82	 999,139.61

ครุภัณฑ์ 15,567,061.92 12,536,858.41

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,436,422.63 2,202,536.96

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 19,129,552.37 15,738,534.98
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รายการ
 เงินกันไว ้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) 
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ

งบบุคลากร 	-	 	-	 	-	

งบด�าเนินงาน 	3,842,745.41	 	2,842,745.41	 	1,000,000.00	

งบลงทุน 	17,069,197.22	 	6,250,500.00	 	10,818,697.22	

งบอุดหนุน 	-	 	-	 	-	

งบรายจ่ายอื่น 	24,660,000.00	 	2,560,000.00	 	22,100,000.00	

รวม  45,571,942.63  11,653,245.41  33,918,697.22 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

2557 2556

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

	 	 รายได้แผ่นดิน	-	ภาษี 	-	 	-	

	 	 รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี 	2,632,484.80	 	2,147,021.43	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  2,632,484.80  2,147,021.43 

 หัก	 รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 	-	 	-	

	 	 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย 	-	 	-	

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  2,632,484.80  2,147,021.43 

	 	 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 	2,632,484.80	 	2,147,021.43	

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  -  - 

 ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 	-	 	-	

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  2,632,484.80  2,147,021.43 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557

รายการ
 เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ) 
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหารงานยุติธรรม

ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร 	-	 	-	

งบด�าเนินงาน 	13,225,613.80	 	10,941,912.30	 	2,283,701.50	

งบลงทุน 	7,988,524.50	 	3,440,258.00	 	4,548,266.50	

งบอุดหนุน 	-	 	-	

งบรายจ่ายอื่น 	9,040,000.00	 	8,480,000.00	 	560,000.00	

รวม  30,254,138.30  22,862,170.30  7,391,968.00 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ส่วนที่ 4
ผลการด�าเนินงานด้านอื่นๆ
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1. ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

  1.1 จัดท�าแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	โดย	รศ.ดร.วิพุธ	อ่องสกุล	

เป็นที่ปรึกษาจัดท�าโครงการจัดท�าแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2556	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต	(Master	Plan)	 และแผนปฏิบัติการ 

ในการป้องกันการทุจริต	(Operation	Plan)	และมีเป้าหมายการด�าเนินงานใน	2	ส่วน	คือ

	 	 (1)	จัดท�าแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต	 ระยะ	4	 ปี	 ประกอบด้วย	 กรอบแนวคิด	 

	 	 	 วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์	 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

	 	 	 ไปสู่การปฏิบัติ

		 	 (2)	จัดท�าแผนปฏิบัติการในการป้องกันการทุจริต	 ระยะ	2	 ปี	 ประกอบด้วย	 แนวทาง 

	 	 	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	 โดยท่ีมุ่งเน้นการปฏิรูป 

	 	 	 การด�าเนินงานและการก�าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม

		 	 จากการสัมมนาเชิงลึก	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	แนวนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 รวมถึงการทบทวนงานวิจัยและการศึกษาทบทวนประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความส�าเร็จ

ในการควบคมุหรอืต่อต้านการทจุริต	ซึง่การก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทในการป้องกนัการทุจรติ	

ได้น�าเสนอเป็นรายยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการน�าไปขับเคลื่อนเป็น	4	ยุทธศาสตร์	ที่ใช้ในการ

ป้องกันการทุจริต	ได้แก่

	 	 (1)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

		 	 (2)	ยุทธศาสตร์การป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 (3)	ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 (4)	ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

โดยมีรายละเอียดในรายยุทธศาสตร์	ดังนี้
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ยุทธศาสตรก์ารป้องปรามการ
ทจุริตในภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รใน
การป้องกนัการทจุริตในภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลไก
การป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตในภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความตระหนักและการเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสาร

1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริตในภาครฐั 

1.5 การร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศ

1.6 จดัตัง้กองทนุสนับสนุนการต่อต้านการทจุริตในภาครฐั

1.4 จดัตัง้ศนูยก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั (ศปตท.)

2.2 การสร้างความโปร่งใสของตวับคุคล

2.1 การสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน องคก์ร

2.3 การสร้างความโปร่งใสของกระบวนงานและการปฏิบติั

2.4 การส่งเสริมมาตรการลงโทษทางสงัคม 

3.1 การสร้างเครือข่าย

3.2 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยาน

4.1การสร้างจิตสาํนึก ทศันคติ ค่านิยม ความซ่ือสตัยส์ุจริตและต่อต้าน
การทจุริตในภาครฐั

4.2 การเปิดเผยข้อมลูและการรายงานผล

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์/ มาตรการ

แผนแม่บทการป้องกนัการทุจริตในภาครฐั

2.5 การป้องปรามผูท้จุริต

1.1 การประกาศเจตจาํนงของสาํนักงาน ป.ป.ท. และผูบ้ริหาร

3.3 การสร้างระบบงานข่าว

3.3 การสร้างปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส

1.3 การพฒันาศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุริต (ศปท.)

แผนแม่บทการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / มาตรการ

ระดับกระทรวง (ศปท.)

1.4 จดัต้ังศูนยป์ฏบิติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ศปตท)

4.1 การสร้างจิตส�านึก ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตว์สุจริตและต่อต้าน
    การทุจริตในภาครัฐ

6868

รายงานประจำาปี 2557



 1.2 การเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

	 ตามท่ีปัจจุบันการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	 เป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ที่ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย	 ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(คณะกรรมการ	ป.ป.ช.)	เพื่อสร้างความโปร่งใส	และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบของภาครัฐ	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	2551	มาตรา	17	(3)	บัญญัติให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนะการก�าหนดต�าแหน่งของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ซึ่งต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	โดยส�านักคุ้มครองและป้องกันได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์โดยมีฐานข้อมูลจากเรื่องร้อง

เรียนการกระท�าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามายังส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ระหว่าง	 พ.ศ.	2551-มิถุนายน	2557	 

รวมจ�านวน	13,508	 เร่ือง	 พบว่าหน่วยงานของรัฐที่มีเรื่องร้องเรียนสูงสุด	 ได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

ซึ่งในจ�านวนน้ีเป็นการร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	 สูงที่สุด	 จ�านวน	861	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นการ 

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน	สะพาน	สิ่งก่อสร้างต่างๆ	

	 จากข้อมลูข้างต้น	ผนวกกบัการวเิคราะห์โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่รีปูแบบ

การกระจายอ�านาจในส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 อบต.	 เทศบาล	 และ	 อบจ.	 พบว่าต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

(ข้าราชการประจ�า)	 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสะพาน	 

สิง่ก่อสร้างต่างๆ	คอื	ต�าแหน่งปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	ปลดัเทศบาล	และปลดั	อบจ.	รวมทัง้หวัหน้าส่วน/

ผอ.กอง/ผอ.ส�านักโยธาหรือการช่าง	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	10	ต�าแหน่ง	

	 ท้ังนี้	 ส�านักคุ้มครองและป้องกัน	 ได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตโดยการก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด)	 และได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ในการประชุมครั้งที่	49/2557	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2557	จากนั้นได้เสนอ

มาตรการดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2557

 1.3 ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงพื้นที่และการสร้างเครือข่าย ป.ป.ท.

  1.3.1	การประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการยุติธรรมจังหวัด	

		 	 	 	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายในจังหวัด	 โดยให้แสดงความคิดเห็นและกรอกแบบสอบถาม 

ถึงปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของตนเองเพื่อน�ามาสรุปเป็นประเด็นข้อมูลของปัญหาการทุจริต	 ประกอบการจัดท�า

ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันเชงิพืน้ที	่โดยส�านกังาน	ปปท.	เขต	7	ได้มกีารประชมุเครอืข่ายของจงัหวัดราชบรุ	ีเพชรบรุ	ี

นครปฐม	และกาญจนบุรี	ซึ่งสรุปปัญหาการทุจริตในจังหวัดต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 (1)	จังหวัดราชบุรี	พบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

		 	 	 (2)	จังหวัดเพชรบุรี	พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นหลัก	

		 	 	 (3)	จังหวัดนครปฐม	พบปัญหาเป็นเรื่องทั่วๆ	ไป

		 	 	 (4)	จังหวัดกาญจนบุรี	พบปัญหาการรับเงินและการบุกรุกป่าสงวน	และพื้นที่สาธารณะ

การรุกล�้าพื้นที่แม่น�้าล�าคลองในบริเวณสะพานรถไฟจังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดราชบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดกาญจนบุรี
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  1.3.2 การจัดท�ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันเชิงพื้นที่

		 	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	โดยส�านักงาน	ปปท.	เขต	7	ได้ประชุมกับ

หัวหน้าส่วนราชการของยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี	 และหัวหน้าส่วนราชการ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี	 เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันเชิงพื้นที่	ซึ่งสรุปยุทธศาสตร์ฯ	ดังนี้

7171
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2. การตรวจสอบและการไต่สวนข้อเท็จจริง 

 2.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ	 ในปีงบประมาณ	2557	 

จ�านวน	3,452	เรื่อง จากเป้าหมายการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วางไว้จ�านวน	1,700	เรื่องคิดเป็น	2.03	เท่าของเป้าหมาย	 

ทั้งนี้	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากกว่า 

ที่ประมาณการไว้	เพราะส�านักงานฯ	ได้เปิดช่องทางเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม	ตลอดจนได้มีการเพิ่มหน่วยงานในเขตพื้นที่

ครอบคลุมทุกภาคและหน่วยงานในพื้นที่ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งบทบาทและภารกิจเพื่อให้เข้าถึงทุกภาคส่วน

  2.2 การไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ	

ปีงบประมาณ	2557	ปรากฏดังตารางแสดงผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ	ดังนี้

ตารางแสดงผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่องร้องเรียนศูนย์รับเรื่องฯ
คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. พิจารณา

การด�าเนินพิจารณา

ชี้มูล

ความผิด

รับไว้ไต่สวน
ส่ง 

ป.ป.ช.

ส่ง

พนักงาน

สอบสวนฯ

ไม่รับ
ตรวจสอบ

เพิ่มเติม
อื่นๆ

ตั้งอนุฯ
มอบ

หมาย

ยกมา	12,760
16,190

4,222 298 13 2,360 215 1,172 164 - 18

รับปี	57=3,430 3,356 601 3 1,130 169 1,270 143 40 93

รวมทั้งสิ้น 16,190 7,578 899 16 3,490 384 2,442 307 40 111

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้พิจารณาคดีที่รับไว้ไต่สวนทั้งสิ้น	จ�านวน	899	เรื่อง	ได้วินิจฉัยชี้มูลเรื่องกล่าวหา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าการทุจริตในภาครัฐจากส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วทั้งสิ้น	111	 เรื่อง	 และได้ส่งส�านวน

พร้อมความเห็นทางคดีไปยังพนักงานอัยการแล้วจ�านวน	50	 เรื่อง	 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดส่งให้อัยการ	32	 เรื่อง	 

ส่งพนักงานสอบสวน	1	 เรื่อง	 ส่ง	 ป.ป.ช.	10	 เรื่อง	 และยุติ	18	 เรื่อง	 และศาลยุติธรรมได้พิจารณาพิพากษาแล้ว	 

จ�านวน	2	คด ีมูลค่าความเสียหาย	จ�านวน	19.59	ล้านบาท	ดังนี้

	 1)		กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีอาวุโสบริการลูกค้า	 ประจ�าธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 สาขานครพนม	 

ปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าทีโ่ดยมิชอบ	เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด	หรอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าท่ี	

โดยทุจริต	 โดยคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ได้ชี้มูลเป็นความผิดทางอาญา	 และส่งส�านวนให้อัยการจังหวัดนครพนม 

ฟ้องต่อศาล	โดยศาลจังหวัดนครพนมได้พิพากษา	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2556	ว่าจ�าเลยกระท�าผิดจริง	จ�าคุกจ�าเลย 

คนละ	10	ปี	และให้คืนเงินจ�านวน	11,519,300	บาท	ให้แก่ผู้เสียหาย

		 2)	กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย	สาขาสุเทพ	จังหวัดเชียงใหม่	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมชิอบ	เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด	หรอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที	่โดยทจุรติ	โดยคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ได้ชี้มูลเป็นความผิดทางอาญา	และส่งส�านวนให้อัยการจังหวัดเชียงใหม่ฟ้องต่อศาล	โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่

ได้พิพากษา	เมือ่วันที	่18	สงิหาคม	2557	ว่าจ�าเลยกระท�าผดิจรงิ	จ�าคุกจ�าเลย	12	ปี	และให้คนืเงนิจ�านวน	8,065,904	บาท	

ให้แก่	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

}
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3. ผลการด�าเนินงานด้านปราบปรามที่ส�าคัญ

 3.1 ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐ

	 	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	1	 มีพื้นท่ีที่เป็นสภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 

2	จังหวดั	คอื	จังหวดัสระบรุแีละจงัหวดัลพบรุ	ีสถานการณ์การบกุรุกท�าลายป่าส่วนใหญ่เป็นการเปลีย่นพืน้ทีป่่าให้เป็นพ้ืนที ่

แหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 สถานท่ีพักผ่อน	 สถานตากอากาศ	 รีสอร์ท	 เป็นต้น	 รวมถึงการกว้านซื้อที่ดินเพื่อการเก็งก�าไร	 

ผู้กระท�าผิดมักเป็นผู้มีอิทธิพล	เช่น	นักการเมืองในท้องถิ่น	ข้าราชการ	นายทุน	เป็นต้น	มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้าบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้	ท�าให้การท�าลายป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง	นอกจากนี้	 ยังมีปัญหา

การหย่อนยานของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	 ซึ่งเป็นการสมยอมหรือ 

เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนผู้บุกรุกป่า	 ยิ่งท�าให้สภาพป่าถูกท�าลายอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก	 การกระท�าดังกล่าว 

ถือเป็นการ	 “ทุจริตต่อหน้าที่”	 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

พ.ศ.	2551	อันน�าไปสู่การถูกไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดตามกฎหมาย	

		 	 ส�านกังาน	ปปท.	เขต	1	มกีารตรวจสอบหาข่าวและได้บรูณาการร่วมกนักับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประกอบด้วย 

กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 สถานีต�ารวจภูธรมวกเหล็ก	 

และกองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผิดเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(บก.ปทส.)	ด�าเนนิการ

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับการร้องเรียนว่า 

อาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องด้วย	 อันสอดคล้องกับภารกิจเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐและได้รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ทราบอย่างต่อเนื่อง	โดยได้ท�าการตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูก

บุกรุกและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ไปแล้วจ�านวนหลายราย	

 3.2 ตรวจสอบการลักลอบขุดภูเขาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมวกเหล็ก

  สถานะตามกฎหมายของพื้นที	่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง	แปลงที่	2	ท้องที่หมู่ที่	3	

หมู่ที่	5	และหมู่ที่	10	ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	

  สภาพการบุกรุก/การท�าประโยชน์ 

	 	 1)	วันที่	13	พฤศจิกายน	2556	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ปปท.	เขต	1	ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการร้อง

เรียนว่ามีการลักลอบขุดภูเขา	ได้ตรวจพบรถแบ็คโฮ	ประมาณ	10	คัน	ก�าลังขุดดินรอบๆ	ภูเขาสูง	ใส่รถบรรทุกสิบล้อ	

จ�านวนประมาณ	50	คนั	เม่ือบคุคลดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าทีก่�าลงัถ่ายภาพในทีเ่กดิเหต	ุจงึขบัรถแบค็โฮหลบหนลีงจากภเูขา	

และรถยนต์บรรทุกสิบล้อ	รถพ่วงได้ขับหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ	

	 	 2)	วันที่	19	พฤศจิกายน	2556	เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ปปท.	เขต	1	

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง	 ได้ตรวจพบการน�ารถแบ็คโฮจ�านวน	1	 คัน	 และ 

รถบรรทุก	10	 ล้อที่ขนดินออกไปแล้วจ�านวนหนึ่ง	 เข้าท�าการขุดดินในพื้นที่ป่าไม้	 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ด�าเนินการจับกุม 

และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน	สภ.แก่งคอยด�าเนินคดี	ตาม	ป.จ.ว.	คดีอาญา	ที่	1020/56	

	 	 3)	วันที่	23	 พฤศจิกายน	2556	 นายประยงค์	 ปรียาจิตต์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 

(ขณะนัน้)	ผู้อ�านวยการส�านกังาน	ปปท.	เขต	1	และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน	ปปท.	เขต	1	ร่วมบนิส�ารวจพืน้ทีค่วามเสียหายจาก 

การลักลอบขุดดินในพื้นที่ป่าไม้	 กับทีมงาน	 สกายส์	 รีพอร์ต	 ไทยทีวีสี	 ช่อง	3	 เพื่อถ่ายภาพในมุมสูงและตรวจสอบ 

สภาพป่าที่ได้รับความเสียหาย
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การตรวจสอบการลักลอบขุดภูเขา 

บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ต�าบลทับกวาง 

อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
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เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่

 ปปท. เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที ่

การลักลอบขุดภูเขาอีกครั้ง 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
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นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ขณะนั้น) 

ผอ. ปปท. เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 1 ร่วมบินส�ารวจพื้นที่ความเสียหาย 

จากการลักลอบขุดดินในพื้นที่ป่าไม้ กับทีมงาน สกายส์ รีพอร์ต ไทยทีวีสี ช่อง 3 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
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 3.3 ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท�าบ้านจัดสรร

 สถานะตามกฎหมายของพื้นที ่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง	และป่ามวกเหล็ก	แปลงที่	1	ท้องที่อ�าเภอ

มวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	

 สภาพการบุกรุก/การท�าประโยชน์

	 	 1)	วันที่	15	 มกราคม	2557	 ส�านักงาน	ปปท.	 เขต	1	 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่า 

เพ่ือท�าบ้านจัดสรรในพืน้ทีอ่�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบรุ	ีจงึได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ในบริเวณหมู่ที่	4	บ้านเหวลาด	ต.มวกเหล็ก	อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	เป็นพื้นที่ลาดชันเนินเขา	ตรวจพบร่องรอยการขุด

ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมท�าบ้านจัดสรร	 เจ้าหน้าที่ได้ลงค่าพิกัด	(GPS)	 ตรวจค่าพิกัดแล้ว	 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าทบักวาง-มวกเหลก็	แปลงที	่1	เนือ้ท่ีประมาณ	107	ไร่	1	งาน	52	ตารางวา	คดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย	7,302,131	บาท	

ได้อายัดรถยนต์บรรทกุสบิล้อ	2	คนั	รถยนต์บรรทกุสีล้่อ	จ�านวน	1	คนั	รถแบค็โฮ	4	คนั	รถแทรกเตอร์	2	คนั	รถไถล้อยาง	

1	คัน	และด�าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน	สภ.มวกเหล็ก	ตาม	ปจว.ข้อ	9	วันที่	15	มกราคม	2557	

	 	 2)	 วันท่ี	27	มกราคม	2557	ตรวจสอบพืน้ทีบ่กุรกุพืน้ทีส่วนป่าเขาน้อย	หมู่	4	ต�าบลมวกเหล็ก	อ�าเภอมวกเหลก็ 

จังหวัดสระบุรี	 พบรั้วลวดหนามฝังดินเสาปูนล้อมรอบตีนเขาเป็นวงรอบเนื้อที่	 คิดเป็นเนื้อที่ครอบครอง	5	 ไร่	1	 งาน	 

41	 ตารางวา	 มีผู้เข้าบุกรุกยึดถือครอบครอง	 บันทึกลงพิกัดไว้แล้ว	 เป็นการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน 

แห่งชาติ	 พ.ศ.	2507	 ได้มอบหมายให้หัวหน้าสวนป่าเขาน้อย	 จังหวัดสระบุรี	 กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน	 

สภ.มวกเหล็ก	ด�าเนินคดีต่อไปแล้ว

 บริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปท. เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ้าเจ็ดสาวน้อย เจ้าหน้าที่ส�านักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าท่ี

ปกครองอ�าเภอมวกเหล็ก เจ้าหน้าท่ีกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557
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 3.4 ตรวจสอบการออกโฉนดโดยมิชอบ

 สถานะตามกฎหมายของพืน้ท่ี	เป็นพืน้ทีอ่ทุยาน

แห่งชาติน�้าตกเขาสามหลั่น	 ท้องท่ีอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

สระบุรี

 สภาพการบุกรุก/การท�าประโยชน์

	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ร่วมมือกับกลุ่มนายทุนผู้มี

อิทธิพลในพื้นที่	ได้อ้างหลักฐานการครอบครองที่ดินเดิม	

ซึ่งตั้งในพื้นที่แห่งอื่นแล้วน�ามาออกโฉนดที่ดิน	 ทับที ่

เขตอุทยานแห่งชาติ	 แล้วน�าที่ดินไปขายต่อเพื่อสร้าง 

สุสานจีน	(ฮวงซุ้ย)	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	1	 ได้รับ 

เรื่องร้องเรียนว่ามีกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

น�้าตกเขาสามหลั่น	 จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผอ. ปปท. เขต 1 เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 1 

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด 

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริเวณสุสานจีน	มูลนิธิ

สามัคคีการกุศลสงเคราะห์	 เขตติดต่ออุทยานแห่ง

ชาติน�้าตกเขาสามหลั่น	บริเวณหมู่	2	ต.หนองปลาไหล	

อ.เมืองสระบุรี	 จ.สระบุรี	 พบว่ามีร่องรอยการแผ้วถาง

และน�าวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่อุทยาน	 ได้สอบถาม

จากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ	 ทราบว่า	 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 

2557 ได้ออกตรวจลาดตระเวน	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	

ขณะตรวจลาดตระเวนได้พบร่องรอยการแผ้วถางป่า	และมี

การน�าเสาไม้ผกูผ้าสแีดงและเสาปนู	ปักเป็นระยะในเขตพืน้ที่

ป่า	คนงานจ�านวน	4	คน	และพบรถยนต์กระบะ	จ�านวน	3	คัน	

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน�้าตกเขาสามหลั่น	 น�าตรวจและ 

ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัด	(GPS)	จ�านวน	2	แปลง	

	 แปลงที่	1	เนื้อที่	11	ไร่	3	งาน	50	ตารางวา

	 แปลงที่	2	เนื้อที่	23	ไร่	1	งาน	46	ตารางวา	

	 รวมเนื้อที่	35	ไร่	96	ตารางวา	ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบแล้วอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกเขาสามหลัน่	และอยู่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย	 จังหวัดสระบุรี	 และ 

ในวันที่ 18 มกราคม 2557	เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน�้าตก

เขาสามหลั่น	 ได้ลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ขณะ

ตรวจลาดตระเวนพบการก่อสร้างหลมุฝังศพคนจนี	(ฮวงซุย้)	

จึงได้ประสานงานไปยังกลุ่มงานข่าว	 กอ.รมน.จังหวัด

สระบรุ	ีและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าตรวจสอบในบรเิวณ

ดังกล่าว	พบคนงานจ�านวน	3	คน	ก�าลังก่อสร้างหลุม 

ฝังศพคนจีน	(ฮวงซุ้ย)	1	แห่ง	และตรวจพบอุปกรณ์

และเครื่องมือในการก่อสร้าง	 ต่อมามีผู้มาแสดงตัว

กับเจ้าหน้าที่	 ว่าได้รับจ้างมาเพื่อก่อสร้างสุสาน 
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ดังกล่าว	 โดยไม่ทราบว่าแปลงท่ีดินเป็นของ 

ผู้ใดและไม่ทราบว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกเขาสามหลั่น	 เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือหา

ค่าพิกัด	(GPS)	จ�านวน	4	จุด	เพื่อวัดรอบที่เกิดเหตุ	

คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ	95	ตารางวา	เมื่อตรวจสอบ

พบว่า	 บริเวณการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของ

อทุยานแห่งชาตนิ�า้เขาสามหลัน่ท้ังแปลง	คณะเจ้าหน้าที่

ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับกุมและพวกได้รับทราบ 

และได้น�าเรื่องไปแจ้งพนักงานสอบสอบเพ่ือด�าเนินคดี 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 3.5 ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณ 

มวกเหล็ก ฮิลไซด์ รีสอร์ท 

 สถานะตามกฎหมายของพื้นที่	 เป็นพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าท่าฤทธ์ิ	 ป่าล�าทองหลาง	 และป่าล�าพญากลาง	 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่	985	(พ.ศ.	2525)	ออกตามความใน

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2507	และเป็นพืน้ทีป่่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	2484	ท้องที่หมู่ที่	5	

ต�าบลหนองย่างเสือ	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่

ประมาณ	520	ไร่	 	

 สภาพการบุกรุก/การท�าประโยชน์ เนื่องจากเป็น

พื้นที่บริเวณกว้างจึงมีการบุกรุกและท�าประโยชน์หลาย

ลักษณะดังนี้

	 1)		พื้นที่บริเวณด้านหน้ามีการก่อสร้างอาคาร	เช่น	

ร้านจ�าหน่ายกาแฟ	 ร้านอาหาร	 อาคารที่พักหรือรีสอร์ท

ส�าหรบับรกิารนกัท่องเทีย่วจ�านวนหลายหลงั	ฟาร์มเลีย้งแกะ	 

ขุดสระน�้า	 ปรับพื้นที่ เ พ่ือจัดท�าเป ็นสวนโดยปลูก 

ไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม	 มีการ 

ติดป้ายโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวอย่างชัดแจ้ง

และได้โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตด้วย	

	 2)	พ้ืนที่บริ เวณถัดไปหน ้าหลัง	 มีการไถ 

ปรับพื้นที่ ให ้ เป ็นทุ ่งโล ่งกว ้างทั่วทั้งบริเวณ	 

มีก่อสร้างบ้านพักตากอากาศขนาดใหญ่และสวยงาม

จ�านวนหลายหลัง	 โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงๆ	 

มีรั้วเตี้ยๆ	หรือรั้วคาวบอยกั้นแต่ละแปลง

	 3)	พ้ืนที่บริเวณด้านหลังซึ่งเป็นภูเขาสูงชัน	 

มีการยึดถือครอบครองโดยก่อสร้างบันไดคอนกรีต

จ�านวน	384	 ขั้นขึ้นไปถึงยอดสูงสุดของภูเขา	 เมื่อมอง 

ลงมาด้านล่างสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้ง	360	องศา	

และมีการก่อสร ้างแท็งค ์น�้าพร ้อมเดินท่อน�้าและ 

แนวสายไฟฟ้าไปถึงยอดเขา

	 4)	จัดท�าป้ายโฆษณาและเอกสารแผ่นพับ	

ประกาศขายที่ดินที่ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตาม

กฎหมาย	มเีพยีงเอกสาร	ภ.บ.ท.5	ซึง่ไม่ใช่เอกสารแสดง

กรรมสิทธิ์	โดยประกาศขายในราคาตารางวาละ	2,500	

บาทหรือไร่ละ	1,000,000	บาท	

 บรเิวณพืน้ทีท่ี่ส�านกังาน ปปท. เขต 1 ร่วมกบัเจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติน�้าตกเขาสามหลั่น เจ้าหน้าที่กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2557
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 3.6 ตรวจสอบสนามฟุตซอล

   	ส�านักงาน	ปปท.	เขต	3	เข้าตรวจสอบสภาพสนามฟุตซอล

ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี	2555	 จากการตรวจสอบจากหลายๆ	

โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงาน	ปปท.	 เขต	3	พบสเป็ก 

ทีร่ะบไุว้ในสญัญาก่อสร้างใช้แผ่นพลาสตกิโพลพีรอ็พไพลนี	มคีวามหนา

ไม่น้อยกว่า	12	 เซนติเมตร	 ใช้ต่อกันเป็นพื้นปูสนามกว้าง	22	 เมตร	 

ยาว	42	 เมตร	 สามารถถอดประกอบ	 และเคลื่อนย้ายสนามได้	 

ขณะตรวจสอบพบพื้นสนามเริ่มเสียหาย	 และมีอาการโก่งตัวจาก 

สภาพการใช้

						 		 ส�าหรับตรวจสอบเก็บตัวอย่างวัสดุแผ่นพลาสติก 

ส่งไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 น�าไปเปรียบเป็นวัสดุตัวเดียวกัน 

ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	3	 จะน�า 

ความข้อมูล	 และความเห็นไปสรุปเพื่อรายงานให้ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	ส่วนกลางรบัทราบความเหน็สัง่ด�าเนนิการต่อกลุม่ผูร้บัเหมา

ที่ทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลตามโรงเรียนต่างๆ	ต่อไป

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วย 

พ.ต.ท. ชัยวิณ เสมาทอง ผู้อ�านวยการส�านักงาน ปปท. เขต 1 พ.ต.ท. วันนพ  สมจินตนากุล ผู้อ�านวยการส�านักปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 4 พ.ท. กรทิพย์  ดาโรจน์ ผู้อ�านวยการส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทมวกเหล็ก ฮิลไซด์ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในอ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้ปฏิบัติการ 

ทวงคืนพื้นป่าตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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3.7 ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจัดซื้อ

ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

 ส�านักงาน	ปปท.	เขต	3	ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ของจงัหวดับรุรีมัย์ว่า	มกีารทจุรติในการจดัซือ้จดัจ้างในโครงการ

ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	 (โซล่าเซลล์)	 ที่จังหวัด

บุรีรัมย์	เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดบุรีรัมย์เป็น 

จังหวัดแรก		 เปิดเผยว่า	 โครงการจัดซื้อระบบส่องสว่างพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 โซล่าเซลล์	 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นโครงการย่อย 

ในงบประมาณประจ�าปี	2556	 ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

ได้จัดสรรเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไปพัฒนาในกรณี 

เร่งด่วนใน	13	 โครงการหลักจากงบประมาณรวม	18,506	 ล้านบาท	 

ซึ่งโครงการจัดซ้ือระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	 หรือโซลล่าเซลล์  

เป็นโครงการหนึ่งในนั้นและมีการด�าเนินการใน	13	 จังหวัดทั่วประเทศ	 

ใช้งบประมาณ	548	 ล้านบาท	 และลงตรวจสอบเพิ่มเติมในเขตพื้นที ่

ความรับผิดชอบของส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	3	 ได้แก่	 จังหวัดนครราชสีมา	

จังหวัดอุบลราชธานี	และจังหวัดยโสธร

 3.8 ตรวจสอบการป้องกนัการสวมสทิธกิารช่วยเหลอืชาวนา

	 วันที่	12	พฤศจิกายน	2557	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ปปท.	เขต	3	

ร่วมกับนายสุริยันต์	กิจสวัสดิ์	นายอ�าเภอทุ่งศรีอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	

และเจ้าหน้าที่ส�านักคดีความมั่นคงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ		(ดีเอสไอ)	

ประชุมชี้แจงเกษตรกร	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	และอาสาสมคัรเกษตรประจ�าต�าบล	

เพือ่ท�าความเข้าใจขั้นตอนการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรบัเงนิชดเชยการ

ผลติไร่ละ	1,000	 บาท	 ให้เป็นไปตามทิศทางเดยีวกนั	 เน่ืองจากทีผ่่านมา 

ผู้ปฏิบัติงานยังสับสนกับขั้นตอนท�างานโดยหลังจากน้ีเจ้าหน้าที่	 ป.ป.ท. 

และเจ้าหน้าทีดี่เอสไอ	 จะสุม่ตรวจสอบจับทจุรติขัน้ตอนการแจ้งขึน้ทะเบียน

โดยจับตาเกษตรกรรายใหม่ที่มาขึ้นทะเบียนหลังวันที่	1	 ตุลาคม	2557	 

เพ่ือป้องกนัการสวมสทิธ	ิรวมท้ังตรวจจับการแจ้งขึน้ทะเบยีนพืน้ทีป่ลกูข้าว

ที่ไม่ตรงกับพื้นที่ใช้ปลูกจริง	เช่น	มีพื้นที่	15	ไร่	แต่ปลูกข้าวเพียง	10	ไร่	

แต่แจ้งขึ้นทะเบียนเต็มทั้ง	15	ไร่

	 นอกจากน้ียงัตรวจจับการขยายสทิธ	ิเช่น	มทีีน่ามากกว่า	15	ไร่	แล้วแบ่งซอยให้ลกูหลานมาถอืสทิธิ

ส่วนท่ีเหลอื	 แจ้งขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิซ�้าซ้อนกัน	 รวมทั้งให้เช่าพื้นที่ปลูกข้าว	 แต่เจ้าของนามาขอรับเงิน 

แทนผู้ที่ปลูกจริง	เป็นต้น
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 3.9 ตรวจสอบการรุกล�้าพื้นที่ป่า

บรเิวณสนามกอล์ฟสว่างรสีอร์ท จงัหวดัเพชรบรุี

  	 ร้องเรียนกรณีสนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท 

ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อหมู่ที่	1	 ต�าบลเขาย้อย	 กับหมู่ที่	1

ต�าบลสะพึง	 อ�าเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยบริเวณ 

สนามกอล์ฟตั้งรุกล�้าป่าไม้ถาวรป่าห้วยโรงหนองหญ้าปล้อง 

การด�าเนินการ	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	7	 ได้ด�าเนินการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2557	โดยสอบถามข้อมูล

เอกสารหลกัฐานข้อเทจ็จรงิจากนายอ�าเภอเขาย้อยจากส�านกังาน

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	10	สาขาเพชรบุรี	จากส�านักงานปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

 3.10 การตรวจสอบบริษัทปุ๋ย

 	 	 เร่ืองร้องเรียนตามข่าวโทรทัศน์เมื่อวันที่	25	

กันยายน	2557	 ได้มีการสนธิก�าลังจากผู้บังคับการควบคุม

กรมทหารราบที่	 29	 ค่ายสุรสีห์	 พล.ร.9.	 กาญจนบุรี	 

ตรวจสอบทีด่นิกว่า	800	ไร่	ของบรษิทั	ปุย๋ไทยซลิคิอน	จ�ากดั	

โดยร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ชดุปฏบิตักิาร

พิเศษป้องกันและปราบปรามที่	4	 กอรมน.	 ชุดปฏิบัติการ

พิเศษป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 อุตสาหกรรม

จังหวัดกาญจนบุรี	 ส�านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร	

(สปก.กาญจนบุรี)	 ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี	 ที่ดินจังหวัด

กาญจนบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมีรายละเอียดและ 

ข้อเท็จจริงตามที่ส�านักงาน	ปปท.	เขต	7	ได้เข้าท�าการตรวจ

สอบพืน้ทีจ่รงิเมือ่วนัที	่30	กนัยายน	2557	–	2	ตลุาคม	2557
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 3.11 ตรวจสอบการใช้งบประมาณการ

ก่อสร้างของกรมชลประทาน

 	ตามที่ได้มอบหมายให้	ส�านักงาน	ปปท.	เขต	5	

ด� า เนิ นการตรวจสอบข ้ อ เท็ จจริ ง 	 กรณีที่ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มีมติการประชุม	 ครั้งที่	

37/2555	ระเบยีบวาระที	่52	ลงวนัที	่1	มิถุนายน	2555	

ให้ด�าเนินการตามมาตรา	23(2)	 บัญญัติว่าเม่ือมีเหต ุ

อันควรสงสัย	ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�าการทุจริต

ในภาครัฐ	 ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	 ด�าเนินการไต่สวน

ข้อเทจ็จรงิโดยเรว็	ตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่าย

บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2551 

และให ้ขยายการตรวจสอบการใช ้งบประมาณของ 

กรมชลประทานในพื้นที่อื่นที่ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 5	 

รับผิดชอบ	นั้น

	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	5	 ได้ด�าเนินการตรวจสอบ

การใช้งบประมาณของกรมชลประทานในพืน้ที	่จ.แม่ฮ่องสอน	

จ.เชียงใหม่	จ.เชียงราย	และ	จ.พะเยา	ดังนี้	

		 1)		 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมระบบส่งน�้าจัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยกระต่าย 

ตามแผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	 ผลผลิต 

ที่ 	 3	 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 งบประมาณ	

16,986,000	บาท

	 2)	 โครงการก่อสร้างฝายห้วยฮะพร้อมระบบส่งน�า้	

จัดหาน�้าสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ 

แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน	 อ.ปาย	 ชลประทาน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	งบประมาณด�าเนินงาน	9,500,000	บาท	

		3)	 โครงการก่อสร้างฝายห้วยบัทแซมพร้อมระบบ

ส่งน�้าและบ่อพักน�้า	คสล.	และฝายห้วยเมืองพร้อม 

ระบบส่งน�้าและบ่อพักน�้า	 จัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์ 

พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน�้า	 ชลประทานจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	งบประมาณด�าเนินงาน	9,800,000	บาท 

		 4)		 โครงการก่อสร้างฝายช่างหม้อพร้อมระบบ

ส่งน�้าและบ่อพักน�้า	 คสล.จัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงแม่สะเรยีง	ชลประทานจงัหวัดแม่ฮ่องสอน	

งบประมาณด�าเนินงาน	7,644,000	บาท	

		 5)	 โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าฝายป่าแป๋	

พร้อมอาคารประกอบ	และฝายห้วยแม่อมุลาน	(ตอนล่าง)	

พร้อมระบบส่งน�้าและบ่อพักน�้า	คสล.	จัดหาน�้าสนับสนุน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	ชลประทานจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	งบประมาณด�าเนินงาน	13,800,000	บาท	

		 6)	 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมระบบส่งน�้า	 จัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยน�้าใส	

(บ้านน�้าออกฮู)	 โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	

ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 งบประมาณด�าเนินงาน	

7,567,000	บาท	

		 7)	 โครงการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน�้า	

จัดหาน�้าสนับสนุนบ้านกองแป	 โครงการถ่ายทอด 

องค์ความรู้	โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบท

พื้นที่สูง	 อ.แม่ลาน้อย	 ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 

งบประมาณด�าเนินงาน	6,298,000	บาท	

		 8)	 โครงการก่อสร้างฝายพอนอคีลูกที่	 2	

พร้อมระบบส่งน�้า	 โครงการรักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่น

ดินพื้นที่ลุ่มน�้าแม่ละมาด-ห้วยหมากกลาง	 ชลประทาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

		 9)	 โครงการก่อสร้างฝายห้วยหมากกลาง

พร้อมระบบส่งน�้า	 โครงการรักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่น

ดินของแผ่นดินพื้นที่ลุ ่มน�้าแม่ละมาด-ห้วยหมากกลาง	 

ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 งบประมาณด�าเนินงาน	

12,500,000	บาท
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 	 10)	โครงการก ่อสร ้ างอาคารบั งคับน�้ า 

ห้วยแม่ขิพร้อมระบบส่งน�้าและอาคารประกอบจัดหาน�้า

สนบัสนนุศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย	ชลประทาน

จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	7,000,000	บาท

		 11)	โครงการก่อสร้างระบบส่งน�้าฝายแม่เปิง

และอาคารประกอบ	 จัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงม่อนเงาะ	 ชลประทานจังหวัดเชียงใหม	่ 

งบประมาณด�าเนินการรวมทั้งสิ้น	6,000,000	บาท

	 12)	 ปรับปรุงระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้าห้วยหลวง	

อ.พาน	ชลประทานจังหวดัเชยีงราย	งบประมาณด�าเนนิการ	

15,000,000	บาท

		 13)		งานปรับปรุงระบบส่งน�้าอ่างห้วยแดด	

อ�าเภอป่าแดด	ชลประทานจังหวัดเชียงราย	งบประมาณ 

11,203,800	บาท

		 14)	 งานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายแก่เสาร	์

อ�าเภอดอกค�าใต้	ชลประทานจังหวัดพะเยา	งบประมาณ	

31,172,971	บาท

  รูปแบบการด�าเนินการ

	 จากการตรวจสอบของส�านักงาน	ปปท.	เขต	5	

พบว่าทุกโครงการ/งาน	 มีรูปแบบการด�าเนินการที่

ส�านักงานชลประทานจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง	(ก่อสร้าง

เอง)	โดยใช้เครือ่งมอื	อปุกรณ์	เครือ่งจักรของทางราชการ	

โดยมีการจัดซื้อวัสดุ	 จ้างแรงงาน	 ปรากฏข้อมูลจากการ

ตรวจสอบและพบพิรุธของโครงการ/งาน	ดังนี้

		 1)	มกีารตัง้งบประมาณสงูเกนิจรงิ	โดยก�าหนด

กิจกรรมงานก่อสร้างเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	เพื่อเป็น

ค่าจ้างแรงงานคนงานก่อสร้าง	(ส่วนนี้จะตั้งงบประมาณ 

ไว้สูง	 โดยมีการว่าจ้างแรงงานมากเกินความจ�าเป็นไม่

สอดคล้องกับปริมาณงาน	และใช้เวลาจ้างแรงงานนานถงึ	

6	-	8	เดือน)	และส่วนที่	2	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุต่างๆ	ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	เช่น	ปูนซีเมนต์	

เหล็กเส้น	 ตะปู	 ไม้แบบก่อสร้าง	 เป็นต้น	 

โดยโครงการชลประทานจะเป็นผู ้รับผิดชอบ 

ด�าเนินงานก่อสร้างเองทั้งหมด	 การก่อสร้างไม่ได้

มาตรฐาน	 และไม่สมประโยชน์กับการลงทุนและ 

บางแห่งไม่มีการใช้ประโยชน์

			 2)	มีการด�าเนินการในลักษณะการกระท�า 

ที่เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง	 อันขัดต่อระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	2538	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ	22	วรรคสองที่ก�าหนดว่า	การแบ่งซื้อ

แบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้

วงเงินต�่ากว่าที่ก�าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด	 หรือเพื่อให้อ�านาจ 

สั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป	 จะกระท�ามิได้	 อันเป็นผลท�าให ้

การด�าเนินการจดัซือ้หรอืจดัจ้างไม่ชอบ	ซึง่จากการตรวจสอบ

พบว่าการด�าเนินงานตามโครงการข้างต้นได้มีการจัดเตรียม 

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง	 โดยแบ่งแยกให้มีการจัดซื้อ

วัสดตุ่างๆ	ทีใ่ช้ในงานก่อสร้างและจดัจ้างเหมาแรงงานคนเป็น

หลักในงานก่อสร้าง	ซึ่งในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ได้มีการจัด

ซื้อนั้นได้มีการแบ่งแยกวงเงินงบประมาณให้มีการจัดซื้อวัสดุ

ก่อสร้างหลายรายการและหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลความ

จ� า เป ็น	 ทั้ งที่ โครงการทุกโครงการมีลั กษณะงาน 

อย่างเดียวกันและสามารถจัดซื้อได้ในห้วงเวลาเดียวกัน	 

ซึ่งเมื่อรวมวงเงินในการจัดซื้อวัสดุแต่ละโครงการแล้วเกิน	

2	ล้านบาท	อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ	21	ของระเบียบดัง

กล่าว	 ที่จะต้องด�าเนินการจัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	แต่การจดัซือ้ดงักล่าวได้มกีารลดวงเงนิที่

จะซื้อในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต�่ากว่าที่ก�าหนดไว ้

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเป ็นผลให้การจัดซื้อเปลี่ยนไป	 

ซึ่งสื่อให้เห็นเจตนาว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	 
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กฎหมาย	 หรือกระท�าการโดยมีเจตนาทุจริต	

หรือกระท�าการโดยปราศจากอ�านาจ	 หรือ 

นอกเหนืออ�านาจหน้าที่	 เป็นเหตุท�าให้ทาง

ราชการสูญเสียโอกาสที่จะได้มีผู้เข้าแข่งขันเสนอ

การประกวดราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

		3)	มีการว่าจ้างแรงงานเท็จ	 จากการสอบสวนผู้ที่มี

รายชื่อเป็นผู้รับจ้างที่ปรากฏในบัญชีการเบิกจ่ายพบว่า

มีแรงงานในหมู ่บ ้านหรือในพื้นท่ีท�างานเป็นลูกจ้าง

แรงงานก่อสร้างจ�านวนไม่ก่ีคน	 และแรงงานที่เป็นช่าง 

หรือแรงงานหลักประมาณ	10	 คน	 โดยใช้แรงงานจริง

ประมาณวันละ	20	คน	ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ	3	-	4	

เดอืนกแ็ล้วเสรจ็	แต่กลบัท�าเอกสารเบกิค่าจ้างแรงงานต่อวัน

เป็นจ�านวนมาก	บางแห่งมีมากถึงวันละ	60	คน	และท�าการ

เบิกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานถึง	6	-	8	เดือน	และแรงงาน

ทั้งหมดยอมรับว่าได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย	

พร้อมกับท�าบัตรกดเงินสด	(เอทีเอ็ม)	 แต่ไม่เคยได้รับสมุดฯ	 

และบัตรเอทีเอ็ม	ทางโครงการฯ	โดยเจ้าหน้าที่ของชลประทาน

จะเป็นผู้เก็บไว้	แล้วน�าเงินสดมาจ่ายให้	และจากการตรวจสอบ

บัญชีดังกล่าวยังมีการเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีน้ี 

อยู่เป็นเวลาหลายปี	 ทั้งๆ	 ที่ผู้รับจ้างไม่ได้ไปท�างานอีก	 และ 

ไม่ทราบว่าบัญชีเงินฝากของตนยังมีการใช้อยู่	 และจากการ

สอบถามผู้จัดการธนาคารกรุงไทย	 สาขาหนึ่ง	 ในจังหวัด

เชียงราย	 ให้ข้อมูลว่า	 จะมีเจ้าหน้าที่ของชลประทานพาชาว

บ้านมาเปิดบัญชี	 และท�าบัตรกดเงินสด	(เอทีเอ็ม)	 จ�านวน

มาก	บางครั้งมากถึง	80	-	100	คน	แต่เมื่อได้รับสมุดบัญชี	 

และเอทีเอ็ม	เจ้าหน้าที่ของชลประทานจะเก็บเอาไว้ไม่มอบ

ให้กับชาวบ้าน 

  

การด�าเนินการหลังการตรวจสอบ

 	 1)	ด�าเนินการตั้งอนุกรรมการไต่สวนฯ	ขณะนี้

อยู่ระหว่างการไต่สวน	 และแจ้งข้อกล่าวหาให้เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินคดีต่อไป

		 2)	ขยายการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ

กรมชลประทานไปยงัพ้ืนทีอ่ืน่	ตามมตขิองคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ดังกล่าวข้างต้น

  ข้อเสนอแนะ

	 เสนอ	 ครม.	 เพื่อให้พิจารณาการจัดสรร 

งบประมาณ	 และเปลี่ยนแปลงวิธีการด�าเนินการ 

ตามงบประมาณของกรมชลประทาน	 เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานและลดโอกาสในการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
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4 . ด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

		 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้เกิดขึ้นและ 

หย่ังรากลกึในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและนบัวนัปัญหา

จะทวีความรุนแรงสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน	 รัฐบาลได้

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	

จึงได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ 

ในปีแรก	 คือ	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	 โดยมอบหมายภารกิจให้

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	กระทรวงยุติธรรม	ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรม

		 	ดงันัน้	เพ่ือให้ปัญหาการทุจรติคอร์รัปชันทีเ่กดิ

ขึน้อย่างเรือ้รงัได้รบัการแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นการ

ป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติคอรปัชนัรายใหม่ซ�า้ซ้อนขึน้อกี	

การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะ

และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ	 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู ้และชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทภารกจิหน้าทีข่องส�านกังาน	ป.ป.ท.	และมาตรการ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึน 

ในพื้นที่ให ้กับภาคประชาชนและชุมชน	 ตลอดจนม ี

เครือข่าย	 เฝ้าระวัง	 แจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีการจัดกิจกรรมอบรม

เยาวชนคนรุ่นใหม่	(ตัวคูณ)	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (สงขลา,	

ยะลา,	ปัตตานีและนราธวิาส)	เข้าร่วมจ�านวน	82	คน	และ

มีกิจกรรมติดตามประเมินผลและสรุปผลโครงการฯ	

ระหว่างวันที่	9	 –	26	 มิถุนายน	2557	 ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	(สงขลา,	ยะลา,	ปัตตานีและ

นราธิวาส)	 จ�านวน	10	 ครั้ง	 เพื่อให้กลุ ่ม 

เป ้าหมาย	 กลุ ่มผู ้น�าชุมชน	 เด็กและสตร	ี 

เจ้าหน้าที่รัฐ	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ฯลฯ	 ในพ้ืนที่	 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ทราบช ่องทางในการ 

ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการ 

ทุจริตคอร์รัปชันและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม	

ตรวจสอบ	เฝ้าระวัง	ป้องกนัการทจุรติคอร์รัปชนัในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	1,300	คน	

5. การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

	 ตามค�าสัง่	คสช.	ที	่69/2557	ลงวันที	่18	มถุินายน	

2557	 เรื่อง	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 โดยมอบหมายให้	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	

กระทรวงยุติธรรม	 เดินหน้าขับเคล่ือนมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	 เพื่อเอาผิดกับ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตอย่างจริงจังและ 

เด็ดขาด	และเมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2557	ที่สโมสรทหารบก	

พลเอกไพบูลย์	คุ้มฉายา	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก	ในฐานะ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วน

ราชการตั้งแต่ระดับกระทรวง	กรม	หรือเทียบเท่า	ตลอดจน

สื่อมวลชน	 เข้าร ่วมการประชุมและรับทราบนโยบาย	

แนวทางการด�าเนนิงานตามค�าสัง่ดงักล่าว	เพือ่ให้เกดิความ

สงบสขุแก่สงัคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค�าสั่งดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1		ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน 

ของรัฐ	 ก�าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ	โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	 และส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการตรวจสอบ	
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เฝ้าระวัง	เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

	ข้อ	2	 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 กระท�าการ 

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ	 ทั้งในฐานะตัวการ	 ผู้ใช้	 หรือผู้สนับสนุน	 ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

และหวัหน้าหน่วยงานของรฐั	ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที	่ภายใต้พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	

พ.ศ.	2534	และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ประกอบ

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย	มาตรการทาง

ปกครอง	และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

	 ข้อ	3		ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม	 ก�ากับดูแล	 การด�าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	อย่างเคร่งครัด

	 ข้อ	4		กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย	 ไม่ด�าเนินการตามข้อ	2	 และข้อ	3	 

ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

	 ข้อ	5		ให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ด�าเนินการแสวงหา	รวบรวม	

และด�าเนินการอื่นใด	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	 ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ 

การทุจริตในภาครัฐ	รวมทั้งติดตาม	เร่งรัด	ผลการด�าเนินงานตามข้อ	1	ข้อ	2	ข้อ	3	และข้อ	4	และรายงานผลการ

ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำาปี 2557




