


ค�ำน�ำ
	 ในอดตีทีผ่่านมา	จากปัญหาการทจุรติในภาครฐัทีท่วคีวามรนุแรงและมคีวามซบัซ้อนของการทจุรติ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ประกอบกับยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2545	รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง	

“ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	(ส�านกังาน	ป.ป.ท.)”	ขึน้	เพือ่ปฏบิตัิ

ภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส	ปลอดการทุจริต

และประพฤติมชิอบ	โดยจดัท�าข้อเสนอเกีย่วกบันโยบาย	มาตรการ	และแผนพฒันาการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	 ก�ากับและตรวจสอบเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ	 ติดตามและรายงานข้อมูล 

เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ	 แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน	 รวมท้ังไต่สวนข้อเท็จจริง 

เพื่อด�าเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระท�าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	พ.ศ.	2561	นี	้ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของ

ภาครัฐต่อเน่ืองครบ	 10	 ปี	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้มุ่งมั่นในการแสวงหาวิธีการ	

เครือ่งมอื	และกลไกในอนัทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ	ส่งเสรมิ	ผลกัดนั	และขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยจะเหน็ได้จากการก�ากบั	ตดิตาม	

ดูแล	 และสะท ้อนป ัญหาในพื้นที่ 	 การลงพื้นที่ เพื่ อแสวงหาข ้อเท็จจริ งของคดี 	 การจัดตั้ ง 

ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ	 รวมทั้ง	 น�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาเป็นเครื่องมือและแนวทาง

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปปฏิบัติเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในภาครัฐ	 

ตลอดจนการสร้างเครือข่าย	 และสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต 

เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังติดตาม	 แจ้งเบาะแสและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ	 ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

เชื่อมั่นว่า	จากการด�าเนินงานต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง

ต่อเนื่องผ่านกลไกและเครื่องมือต่างๆ	ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

และหน่วยงานในก�ากับของภาครัฐ	 ให้ความส�าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เพิ่มมากขึ้น	อันจะส่งผลให้โอกาสในการเกิดการทุจริตในภาครัฐลดลงด้วย

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เห็นว่าแนวทางการด�าเนินงาน	การด�าเนินงานที่ผ่านมา	ผลการด�าเนินงานที่ผ่าน

มา	ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญอาจเป็นประโยชน์	และเป็นแนวทางให้กับส่วนราชการ	หน่วยงานตลอดจน

ผู้ที่สนใจได้น�าไปใช้ประกอบการด�าเนินงานได้	ดังนั้นจึงได้จัดท�า	“รายงานผลการด�าเนินงาน	10	ปี	และ

รายงานประจ�าปี	2561	ส�านักงาน	ป.ป.ท.”	ขึ้น	ซึ่งส�านักงาน	ป.ป.ท.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์

แก่ส่วนราชการ	หน่วยงาน	หรือการน�าไปใช้ประโยชน์ของสาธารณะและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�า

รายงานการประเมินภาพรวมการพัฒนาประเทศรายปีต่อไป

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

มิถุนายน	2561



สำรบัญ

	 2	 ประวัติความเป็นมาของส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 5	 ท�าเนียบคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

	 5	 ท�าเนียบเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

	 6	 คณะกรรมการ	ป.ป.ท.

	 7	 ผู้บริหารส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 13	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์

	 17	 ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 26	 สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	รับไว้ด�าเนินการ

ส่วนที่  1     ข้อมูลทั่วไปของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

หน้า



	 30	 ผลการด�าเนินงานส�าคัญในรอบ	10	ปี

	 30	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551

	 31	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552

	 34	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553

	 36	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554

	 49	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

	 59	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

	 63	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

	 71	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

	 78	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 84	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

	 91	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

	 144	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)/	

	 	 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(ศอตช.)	ที่ส�าคัญ

	 161	 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

	 	 ในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ส่วนที่  2     ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ส่วนที่  3     ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

หน้า

หน้า
	 166	 รายงานการเงินของส�านักงาน	ป.ป.ท.



ข้อมูลทั่วไปของ
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1ส่วนที่



ประวัติความเป็นมาของส�านักงาน ป.ป.ท.
ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาครบรอบ	

10	 ปี	 เมื่อวันที่	 25	 มกราคม	 2561	 เดิมหน่วยงานที ่

ท�าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

วงราชการคือ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	 (ป.ป.ป.)	 

ซึง่จัดตัง้ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.	2518	สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี	

ต่อมามีการยุบเลิก	 ป.ป.ป.	 และจัดตั้งส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ

(ป.ป.ช. ) 	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2542	 เป ็นองค ์กรอิสระ 

ตามรฐัธรรมนญู	เหตผุลท่ีมกีารยบุเลกิ	ป.ป.ป.	เนือ่งจาก

ปัญหาโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นอิสระ	 เขตอ�านาจของ	

ป.ป.ป.	 มีเพียงแค่การชี้มูลความผิดทางวินัยและ 

ทางอาญา	 แล้วแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา

ให ้ด� า เนินการสอบสวนทางวินัย 	 หรือแจ ้ งต ่อ 

พนักงานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดอีาญากบัผูถ้กูกล่าวหา  

ป.ป.ป.	ไม่มีอ�านาจด�าเนนิการในฐานะพนกังานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง 

  จากปัญหาการทจุรติซึง่นบัวันจะทวคีวามรนุแรงขึน้ 

รัฐบาลในสมยันัน้ได้ประกาศนโยบายในด้านการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	 แต่ที่ผ่านมา 

ยังไม่มีส่วนราชการใดของฝ่ายบริหารที่มีอ�านาจหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการป ้องกันและปราบปราม 

การทุจริตโดยตรง	 ท�าให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุม	

ก�ากบั	ดูแล	และผลักดันให้การด�าเนนิการตามนโยบาย

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้	

เป็นผลให้	คณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิม่ือวนัที	่5	มิถุนายน	2544 

วันที่	 4	 มิถุนายน	 2545	 และวันที่	 8	 ตุลาคม	 2545	 

ให้มกีารจัดตัง้องค์กรฝ่ายบรหิารท่ีมอี�านาจหน้าท่ีรบัผดิชอบ

เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง	

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2546	 กระทรวงยุติธรรมได้เสนอ 

ร่างกฎหมายเพ่ือด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ดังกล่าว	และตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 250	 (3)	 ได้ก�าหนดให้ 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.2



คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีอ�านาจหน้าที่เฉพาะไต่สวน

และวินิจฉัยการกระท�าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทีด่�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสูง	หรอืข้าราชการ 

ทีด่�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ผูอ้�านวยการกอง	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป

ที่ร�่ารวยผิดปกติ	 กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที	่

หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือ

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม	 รวมทั้ง

ด�าเนินการกับเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรือข้าราชการในระดบั

ต�า่กว่าทีร่่วมกระท�าความผิดกบัผูด้�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	

หรือกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือที่กระท�า

ความผดิในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เหน็สมควร

ด�าเนินการด้วย	 จึงส่งผลให้การกระท�าทุจริตของ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีด่�ารงต�าแหน่งต�า่กว่าผูบ้รหิารระดบัสงู 

และข้าราชการทีด่�ารงต�าแหน่งต�า่กว่าผูอ้�านวยการกอง

ไม่อยู่ในอ�านาจของ	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และยังไม่มี

หน่วยงานใดรับผิดชอบ	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้

ปรับปรุงร่างกฎหมาย	 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 

และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และได้มีมติให้ความเห็นชอบ

พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	 2551	 ซึ่งลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	125	ตอนที่	21	ก	ลงวันที่	

24	มกราคม	พ.ศ.	2551	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 25	

มกราคม	 พ.ศ.	 2551	 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 โดยพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าวได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการ

ป้องกนัและปราบปรามทจุรติในภาครฐัเป็น	2	ส่วน	คอื	 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ	 (คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.)	 และส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

(ส�านักงาน	 ป.ป.ท.)	 เพ่ือด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 

ตามมาตรา	51	ให้มสี�านกังาน	ป.ป.ท.	เป็นส่วนราชการ

มีฐานะเป็นกรม	 ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงอยู่ใน

บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ยตุธิรรม	โดยมเีหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

ฉบับนี้คือ	 โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส�าคัญและ 

เร่งด่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	แต่ยงัไม่มี 

ส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีความสามารถ

ก�ากบัดแูลและผลกัดนัเพ่ือให้การด�าเนนิการตามนโยบาย 

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และตรงตาม 

เป้าหมายที่วางไว้	 อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มี

อ�านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู ่ในความรับผิดชอบ

จ�านวนมาก	 สมควรท่ีจะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหาร 

ที่รับผิดชอบในการด�าเนินการด้านนโยบายดังกล่าว 

และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 

เพื่ อ ให ้การป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในฝ่ายบรหิารสามารถด�าเนนิการในลกัษณะบรูณาการ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม	 พระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2551	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	เมื่อวันที่	

29	เมษายน	2559	ในมาตรา	51	ให้มสี�านกังาน	ป.ป.ท.	

เป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักัดส�านกันายก

รัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 โดยมีเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี	 มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 
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การปฏบิตัริาชการของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ต่อคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	และเป็นผูบั้งคบับัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ในส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เหตุผลในการประกาศใช  ้

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ปัจจุบันการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐัมกีระบวนการไต่สวน

ข้อเท็จจริงและการด�าเนินการล่าช้า	 และก่อให้เกิด

ปัญหาทางปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และ

รปูแบบของการทจุรติทีม่คีวามซบัซ้อนขึน้เพือ่เป็นการ

แก้ไขปัญหาดงักล่าวสมควรปรบัปรงุกระบวนการไต่สวน

ข้อเท็จจริง	 และก�าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 รวมทั้ง

พนักงานและเจ ้ าหน ้ าที่ ของรั ฐของส� านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐได ้ช ่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบั ติ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

นอกจากนีไ้ด้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างของคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัในส่วนของ

การได้มา	องค์ประกอบ	คณุสมบตัแิละลักษณะต้องห้าม

และการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและก�าหนดให ้

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครฐัเป็นส่วนราชการทีไ่ม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร	ี

กระทรวงหรือทบวง	 	 เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการ

ปฏบิตังิาน	รวมทัง้เพิม่เตมิมาตรการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครฐั	อนัจะมผีลให้การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่

ประชาชน

ที่ตั้งส�ำนักงำน ป.ป.ท.

เลขที่	99	หมู่	4	อาคารซอฟแวร์ปาร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ	

ต�าบลคลองเกลือ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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ท�ำเนียบคณะกรรมกำร ป.ป.ท.

ชุดที่ 1 ด�ำรงต�ำแหน่ง ปี พ.ศ. 2554 – 2558
1.		 นายโสภณ	จันเทรมะ	 ประธานกรรมการ	ป.ป.ท.

2.		 นายกนก	พรรณรักษา	 กรรมการ	ป.ป.ท.

3.		 นายถวิล	อินทรรักษา	 กรรมการ	ป.ป.ท.

4.		 นายประสิทธิ์	แสนศิริ	 กรรมการ	ป.ป.ท.

5.		 นายปรีชา	จ�าปารัตน์	 กรรมการ	ป.ป.ท.

6.		 นายภิญโญ	ทองชัย	 กรรมการ	ป.ป.ท.

7.		 นายอภินันทน	์อิศรางกูร	ณ	อยุธยา		 เลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปี	พ.ศ.	2554	–	2555)

8.		 นายณรงค์	รัฐอมฤต	 เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปี	พ.ศ.	2556)

9.		 นายสรรเสริญ	พลเจียก	 เลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปี	พ.ศ.	2557	–	2558)

ชุดที่ 2 ด�ำรงต�ำแหน่ง ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (2563)
1.		 นายกิตติ	ลิ้มชัยกิจ	 ประธานกรรมการ	ป.ป.ท.

2.		 นายจีระรัตน์	นพวงศ์	ณ	อยุธยา	 กรรมการ	ป.ป.ท.

3.		 พลต�ารวจเอก	จรัมพร	สุระมณี	 กรรมการ	ป.ป.ท.

4.	 พล.อ.ชัยรัตน์	ชีระพันธุ์	 กรรมการ	ป.ป.ท.

5.		 นายอนุสิษฐ	คุณากร	 กรรมการ	ป.ป.ท.

6.		 นายภิญโญ	ทองชัย	 กรรมการ	ป.ป.ท.

7.		 นายสรรเสริญ	พลเจียก	 เลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปี	พ.ศ.	2559	–	2560)

8.		 นายวรวิทย์	สุขบุญ	 เลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปี	พ.ศ.	2561	–	ปัจจุบนั)

ท�ำเนียบเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท.

1.		 นายสุนัย	มโนมัยอุดม	 (ด�ารงต�าแหน่ง	25	กุมภาพันธ์	2551	–	10	สิงหาคม	2551)

2.		 นายธาริต	เพ็งดิษฐ์	 (ด�ารงต�าแหน่ง	25	สิงหาคม	2551	–	30	กันยายน	2552)

3.		 นายภิญโญ	ทองชัย	 (ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2552	–	23	มีนาคม	2554)

4.		 นายอ�าพล	วงศ์ศิริ	 (ด�ารงต�าแหน่ง	24	มีนาคม	2554	–	30	กันยายน	2554)

5.		 พันต�ารวจเอก	ดุษฎี	อารยวุฒิ	 (ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2554	–	30	กันยายน	2555)

6.		 พันต�ารวจเอก	โภคพิบูลย์	โปตระนันทน์		 (ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2555	–	30	กันยายน	2556)

7.		 พันต�ารวจเอก	ประเวศน์	มูลประมุข	 (ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2556	–	27	มิถุนายน	2557)

8.		 นายประยงค์	ปรียาจิตต์	 (ด�ารงต�าแหน่ง	27	มิถุนายน	2557	–	30	กันยายน	2560)

9.		 พันโท	กรทิพย์	ดาโรจน์	 (ด�ารงต�าแหน่ง	27	กุมภาพันธ์	2561	–	30	กันยายน	2561)
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คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

นำยกิตติ ลิ้มชัยกิจ
ประธานกรรมการ

นำยจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ
กรรมการ ป.ป.ท.

พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี
กรรมการ ป.ป.ท.

พล.อ. ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
กรรมการ ป.ป.ท.

นำยภิญโญ ทองชัย
กรรมการ ป.ป.ท.

นำยอนุสิษฐ คุณำกร
กรรมการ ป.ป.ท.

นำยวรวิทย์ สุขบุญ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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พ.ท. กรทิพย์ ดำโรจน์
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนำกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นำยภูมิวิศำล  เกษมศุข
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.
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นำยพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นำงฉวีวรรณ  นิลวงศ์
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นำยชัยวัฒน์  เหลืองเมฆำ
ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

นำยธนวัฒน์  สนิทศักดิ์ดี
ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ

นำยจิรวัฒน์  สุภำพ
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.ท. ทนง เพิ่มพูน
ผู้อ�านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

พ.ต.ท. งำมพล บุญลิ่มเต็ง
ผู้อ�านวยการกองบริหารคดี

นำยสัญชำติ อุปนันชัย
ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต

นำงปำนณิชำ  ธิลำศัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

-ว่ำง-
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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นำยนพดล  เพชรสว่ำง
ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 

นำยอรรถพร  จรจ�ำรัส
ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 

พ.ต.ท. สิริพงษ์  ศรีตุลำ
ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 

นำยภูมิวิศำล  เกษมศุข
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 4 อีกหน้าที่หนึ่ง 

นำยเกรียงไกร  สืบสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.
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พ.ต.ท. สมศักดิ์  แววพำนิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

นำยพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 

อีกหน้าที่หนึ่ง

พ.ต.ท. เทอดศักดิ์  พุฒซ้อน
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

นำยพิสิฏฐ์  สกำญจนชัย
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

นำยกฤษณ์  กระแสเวส
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

นำยอภินันท์  นำวิกนันทน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

พ.ต.ท. สำมำรถ  ไชยณรงค์
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

นำงรมณี  กลั่นบิดำ
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

พ.ต.อ. กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.10



ข้อมูลทั่วไปของส�านักงาน ป.ป.ท.

เครื่องหมายราชการของส�านักงาน	ป.ป.ท.	เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง	วงกลมรอบนอก	

เป็นพืน้สเีงิน	มชีือ่หน่วยงานตวัอกัษรสนี�า้เงนิ	เป็นภาษาไทย	ว่า	“ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	กระทรวงยตุธิรรม”	อยูด้่านบน	และชือ่หน่วยงาน 

เป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Office	 of	 Public	 Sector	 Anti-Corruption	 Commission	

(PACC)”	 อยู่ด้านล่าง	 วงกลมรอบในเป็นพื้นสีน�้าเงินมีธงชาติไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

อยู่ตรงกลางด้านบน	 ส่วนด้านล่างของธงชาติไทยเป็นรูปตราชูตั้งอยู่บนพาน	 ใต้พาน 

มีอักษรย่อ	“ป.ป.ท.”	ส่วนด้านข้างอักษร	“ป.ป.ท.”	จะมีช่อชัยพฤกษ์ขนาบโอบล้อมพาน

และตราชู	 ตัวอักษรและรูปต่าง	 ๆ	 ภายในวงกลมรอบในเป็นสีเงิน	 ความหมายของ

เครื่องหมายราชการส�านักงาน	ป.ป.ท.

1.	 ธงชาติไทย	 แสดงถึงความเป็นชาติไทยอย่างเด่นชัด	 เพื่อให้นานาประเทศได้ทราบว่า	

หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลไทย

2.	 ตราชูบนพาน	 เป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวง

ยุติธรรม

3.	 ช่อชัยพฤกษ์ หมายความถึง การมีเกียรติและศักด์ิศรีการเชิดชู และธ�ารงไว้ซึ่ง 

ความยุติธรรม

4.	 ป.ป.ท.	 เป็นค�าย่อของหน่วยงานส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ

5.	 สีน�้าเงิน	หมายถึง	พระมหากษัตริย์ไทย

6.	 สีเงิน	หมายถึง	โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรงและความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน

ตรำสัญลักษณ์ ป.ป.ท.

ปี พ.ศ. 2551 - 2558

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 11



เครื่องหมายราชการของส�านักงาน	ป.ป.ท.	เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง	วงกลมรอบนอก	

เป็นพืน้สเีงิน	มชีือ่หน่วยงานตวัอกัษรสนี�า้เงนิ	เป็นภาษาไทย	ว่า	“ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”	 อยู่ด้านบน	 และชื่อหน่วยงานเป็นภาษา

อังกฤษว่า	 “Office	 of	 Public	 Sector	 Anti-Corruption	 Commission	 (PACC)”  

อยู่ด้านล่างวงกลม	 รอบในเป็นพื้นสีน�้าเงิน	 กึ่งกลางเป็นรูป	 ตราชูตั้งอยู่บนพาน	 2	 ชั้น	 

เหนือตั่ง	มีรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่น	หันหน้าเข้าหากันอยู่	2	ข้าง	ความหมายของ

เครื่องหมายราชการส�านักงาน	ป.ป.ท.	

1.		ตราชูบนพาน	หมายถึง	การด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	

2.		รูปราชสีห์กับคชสีห์	 หมายถึง	 ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารที่ปฏิบัติหน้าที	่ 

ในหน่วยงานนีเ้พือ่ปกป้องรกัษาความยุติธรรมและรบัใช้แผ่นดิน	ตลอดจนแสดงออกว่า

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	

3.		สีน�้าเงิน	หมายถึง	พระมหากษัตริย์ไทย	

4.		สีเงิน	หมายถึง	โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง	และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.12



วิสัยทัศน์ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2552
เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร ห ลั ก ข อ ง 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

เพื่อรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์

ของรัฐและประชาชน

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2555-2558
เป็นองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรับ 

เชื่อมั่น และศรัทธา ในการ

ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม 

การทุจริตในภาครัฐ

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2553
เป็นองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรับ 

เชื่อมั่น และศรัทธา ในการ

ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม 

การทุจริตในภาครัฐ

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2559
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและ

จัดการปัญหาการทุจริตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

เป็นธรรม และยั่งยืน

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2554
เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร ห ลั ก ข อ ง 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

เพื่อรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์

ของรัฐและประชาชน

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2560-2561
ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริต

ภาครัฐลดลง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 13



พันธกิจ

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2552
1. ตรวจสอบและไต ่สวนเพ่ือการป ้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. สร้างและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วนของ

สังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ

3. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้าง ก�าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2553
1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

2.  สร้างค่านยิมต่อต้านการทจุริตและปฏบิตักิารเชิงรุก

ด้านการป้องกัน

3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ของสงัคมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ

4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ

5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู ้

ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2554
1. ตรวจสอบและไต ่สวนเพ่ือการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

ของสงัคมในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ

3. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้าง ก�าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.14



ปีงบประมำณ พ.ศ.

2555-2558
1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

2. สร้างค่านยิมต่อต้านการทจุริตและปฏบิตักิารเชงิรุก

ด้านการป้องกัน

3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ของสงัคมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ

4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ

5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู ้

ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ.

2559
1. พัฒนากลไกด�าเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการ

ทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ

2. ลดโอกาสและยับยั้งการทุจริต

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก และภาคีเครือข่าย 

ภาคประชาสังคม

4. พฒันาระบบ และกลไกบรหิารจัดการแบบบรูณาการ

ให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู ่ความเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงปีงบประมำณ พ.ศ.

2560-2561
1. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชน

ปลูกจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต

3. ก�ากับติดตามขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ 

ให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 15



ประเด็นยุทธศำสตร์

2552
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. การสร้างการมส่ีวนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

กับทุกภาคส่วน

3. การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร

2553
1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชาชนร่วมใจต่อต้านทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

2554
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. การสร้างการมส่ีวนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

กับทุกภาคส่วน

3. การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร

2555-2558
1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชาชนร่วมใจต่อต้านทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

2559

1. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย

2. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

3. พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

5. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2560-2561

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส�านึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน 

ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

4. ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ ่งสู ่องค์กร

สมรรถนะสูง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.
1. โครงสร้ำงองค์กร : ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 

	 	 กระทรวงหรือทบวง	ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :  ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

ส�านักงาน ปปท. เขต 1-9

กองกฎหมาย

กองบริหารคดี

กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต

กองการต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5

ส�านักงานเลขาธิการ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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2. กำรแบ่งส่วนรำชกำรของส�ำนักงำน ป.ป.ท.  

 ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักปราบปราม 

 การทุจริตในภาครัฐ 1 - 5

1. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 
	 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง	ได้แก่

	 	 	 1)	 กระทรวงกลาโหม	 3)	 กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 2)	 กระทรวงการต่างประเทศ	 4)	 กระทรวงยุติธรรม

2.  ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 
	 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

	 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่

	 	 	 1)		กระทรวงการคลัง	 6)	 กระทรวงพลังงาน

	 	 	 2)		กระทรวงพาณิชย์	 7)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 3)		กระทรวงคมนาคม	 8)	 กระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 	 4)		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 9)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 	 5)		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม	ได้แก่

	 	 	 1)		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 4)	 กระทรวงวัฒนธรรม

	 	 	 2)		กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 	 	 5)	 กระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 3)		กระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 6)	 กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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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

	 	 	 6)		 การประปาส่วนภูมิภาค	 35)		บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด

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

	 	 	 8)		 การเคหะแห่งชาติ	 37)		ธนาคารออมสิน

	 	 	 9)		 โรงงานยาสูบ	 38)		ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 	 	 10)	 โรงงานไพ่	 39)		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

	 	 	 11)	 องค์การสุรา	 40)		ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

	 	 	 12)	 โรงพิมพ์ต�ารวจ		 41)	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

	 	 	 	 	 	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

	 	 	 13)	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 42)		บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

	 	 	 14)	 บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	 43)		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�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

	 	 	 22)	 บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 51)		องค์การสวนยาง

	 	 	 23)	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	 52)		บรษิทั	ส่งเสรมิธรุกจิเกษตรกรไทย	จ�ากดั	(สธท.)

	 	 	 24)	 บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 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
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4.  ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 
	 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่

	 	 	 1)	 กรุงเทพมหานคร

	 	 	 2)	 หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

	 	 	 	 การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

5. ส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 
	 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานไม่สังกัดส�านักงานนายกรัฐมนตรี 

	 กระทรวง	หรือทบวง	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

	 	 	 20)		ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 	 	 21)		ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

	 	 	 22)		โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

	 	 	 23)		โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

	 	 	 24)		ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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	 	 	 25)	 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

	 	 	 26)		สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

	 	 	 27)		สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

	 	 	 28)		ส�านักงานบริหารและพัฒนาความรู้

	 	 	 29)	 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

	 	 	 30)		สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

	 	 	 31)		ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

	 	 	 32)		ศูนย์เสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ

	 	 	 33)		ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

	 	 	 34)		สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชม

	 	 	 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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เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6
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3
นครนายก

5
7

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

น่านเชียงใหม่

ลำปาง

ลำพูน แพร่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย
พิษณุโลก

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม
เลย

หนองบัวลำภู

ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่
นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี

สระบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์
ขอนแก่น

มุกดาหาร
กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุรินทร์
บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุพรรณบุรี

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. นนทบุรี

 3. ปทุมธานี

 4. นครปฐม

 5. สมุทรปราการ

 6. สมุทรสาคร

 7. สมุทรสงคราม

 8. พระนครศรีอยุธยา

 9. อ่างทอง

10. สิงห์บุรี 

6

1
24

10

9

8

3
นครนายก

5
7

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ตาก ก�าแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
สระบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม

นครศรีธรรมราช ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง 
ตราด จันทบุรี

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส

เขต 5

เขต 6

เขต 1

เขต 7

เขต 8

เขต 2

เขต 9

เขต 3

การแบ่งเขตพื้นที่ของ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขต 1-9

เชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน
เชียงราย พะเยา น่าน ล�าพูน
แพร่

ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวล�าภู 
กาฬสินธุ์ บึงกาฬ

เขต 4

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อ�านาจเจริญ ยโสธร

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.22



3. อัตรำก�ำลัง
ส�านัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ รวม

ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการ	ป.ป.ท. 4 	- 4

ส�านักงานเลขาธิการ 45 8 53

กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 	- 3

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 	- 5

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 	- 5

กองกฎหมาย 17 	- 17

กองการต่างประเทศ 9 	- 9

กองบริหารคดี 37 1 38

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1 18 1 19

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2 22 1 23

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	3 17 1 18

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4 27 1 28

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5 26 1 27

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 20 1 21

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 14 1 15

กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต 32 1 33

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 	- 11

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	1 30 1 31

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	2 25 1 26

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	3 34 1 35

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	4 38 1 39

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	5 26 1 27

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	6 34 1 35

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	7 29 1 30

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	8 29 1 30

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	9 22 1 23

รวม 579 26 605

	(ข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2561)

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 23



4. งบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 - 2561
ปีงบประมาณ/งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

2551  32,586,400.00 

งบกลาง 	32,586,400.00	

2552  240,847,900.00  76,078,181.45 31.59%

งบบุคลากร 	109,483,600.00	 	33,160,301.37	 30.29%

งบด�าเนินงาน 	98,642,900.00	 	30,759,056.17	 31.18%

งบลงทุน 	25,358,900.00	 	9,368,923.40	 36.95%

งบรายจ่ายอื่น 	7,362,500.00	 	2,789,900.51	 37.89%

2553  190,290,000.00  118,209,082.46 62.12%

งบบุคลากร 	82,358,600.00	 	54,634,571.87	 66.34%

งบด�าเนินงาน 	90,856,317.00	 	62,219,872.86	 68.48%

งบลงทุน 	11,555,083.00	 	431,969.00	 3.74%

งบรายจ่ายอื่น 	5,520,000.00	 	922,668.73	 16.72%

2554  216,393,000.00  158,899,444.17 73.43%

งบบุคลากร 	67,840,100.00	 	66,821,280.50	 98.50%

งบด�าเนินงาน 	108,252,767.41	 	79,579,013.93	 73.51%

งบลงทุน 	28,130,632.59	 	9,793,053.09	 34.81%

งบรายจ่ายอื่น 	12,169,500.00	 	2,706,096.65	 22.24%

2555  202,972,600.00  177,515,081.99 87.46%

งบบุคลากร 	71,366,100.00	 	66,045,836.21	 92.55%

งบด�าเนินงาน 	105,385,177.51	 	97,095,597.19	 92.13%

งบลงทุน 	4,221,322.49	 	1,093,793.59	 25.91%

งบรายจ่ายอื่น 	22,000,000.00	 	13,279,855.00	 60.36%

2556  245,656,400.00  202,064,484.82 82.25%

งบบุคลากร 	92,025,046.00	 	90,532,602.71	 98.38%

งบด�าเนินงาน 	106,511,095.57	 	102,212,372.66	 95.96%

งบลงทุน 	21,120,258.43	 	7,425,888.92	 35.16%

งบอุดหนุน 	500,000.00	 	499,999.89	 100.00%

งบรายจ่ายอื่น 	25,500,000.00	 	1,393,620.64	 5.47%

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.24



ปีงบประมาณ/งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

2557  271,954,500.00  213,744,212.69 78.60%

งบบุคลากร 	97,131,800.00	 	95,640,010.00	 98.46%

งบด�าเนินงาน 	145,921,986.00	 	115,594,829.69	 79.22%

งบลงทุน 	7,390,714.00	 	1,232,175.00	 16.67%

งบรายจ่ายอื่น 	21,510,000.00	 	1,277,198.00	 5.94%

2558  280,750,600.00  259,369,185.69 92.38%

งบบุคลากร 	106,384,600.00	 	103,905,229.16	 97.67%

งบด�าเนินงาน 	149,360,900.00	 	134,589,472.27	 90.11%

งบลงทุน 	10,233,600.00	 	9,300,512.36	 90.88%

งบรายจ่ายอื่น 	14,771,500.00	 	11,573,971.90	 78.35%

2559  302,204,971.32  295,493,036.06 97.78%

งบบุคลากร 	119,979,071.32	 119,979,071.32 100.00%

งบด�าเนินงาน 	155,637,900.00	 148,926,022.92 95.69%

งบลงทุน 	12,982,400.00	 12,982,383.82 100.00%

งบรายจ่ายอื่น 	13,605,600.00	 13,605,558.00 100.00%

2560  431,316,163.80  416,020,156.72 96.45%

งบบุคลากร 	223,937,163.80	 	223,935,839.93	 100.00%

งบด�าเนินงาน 	188,643,000.00	 	174,586,785.26	 92.55%

งบลงทุน 	8,955,000.00	 	8,517,053.51	 95.11%

งบรายจ่ายอื่น 	9,781,000.00	 	8,980,478.02	 91.82%

2561  485,638,399.45  467,585,367.16 96.28%

งบบุคลากร 	254,241,999.45	 	254,241,999.45	 100.00%

งบด�าเนินงาน 	181,967,912.08	 	175,696,333.09	 96.55%

งบลงทุน 	39,512,487.92	 	28,243,510.85	 71.48%

งบรายจ่ายอื่น 	9,916,000.00	 	9,403,523.77	 94.83%

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 25



สถิติเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่ ส�ำนักงำน ป.ป.ท. รับไว้ด�ำเนินกำร

สถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่ได้รับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต	 ได้ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2555	-	2561

2551ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

439

3,057

2552

959

2553

1,151

2,004

2554

2,094

จ�านวนเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

2555

2555

3,604

3,452

2556

2556

4,513

4,048

2557

2557

3,460

2558

2558

4,310

5,082

2559

2559

6,634

4,919

2560

2560

4,597

2561

2561

3,196

5,061

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.26



สถิติผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำของคณะกรรมกำร ป.ป.ท.

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท�าการทุจริต 

ในภาครัฐ	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	-	2561

ปี

คณะ

กรรมการ 

ป.ป.ท.

พิจารณา

ผลการพิจารณา

ชี้มูล

ความผิด
รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ส่ง

พนักงาน

สอบสวนฯ

ส่ง 

ป.ป.ช.

ไม่รับ ตรวจสอบ

เพิ่มเติม

อื่นๆ

ตั้งอนุฯ มอบหมาย

2555 2,303 15 4 133 1,642 450 59 0 0

2556 1,919 283 9 82 718 722 105 0 22

2557 3,356 601 3 169 1,130 1,270 143 40 93

2558 3,781 963 0 68 1,068 1,385 297 0 271

2559 4,010 799 3 181 1,517 1,204 306 8 181

2560 3,671 1,175 0 82 1,345 888 178 3 84

2561 3,235 544 0 122 1,275 1,170 120 4 209

รวมทั้งสิ้น 22,275 4,380 19 837 8,695 7,089 1,208 55 860

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 27



ผลงานด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ป.ป.ท.
	 ผลการด�าเนินงานส�าคัญในรอบ	10	ปี

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
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2ส่วนที่



ผลการด�าเนินงานส�าคัญในรอบ 10 ปี

การตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

	 	 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	พ.ศ.	2551	ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	125	ตอนที่	21ก	

ลงวันที่	24	มกราคม	2551	มีผลบังคับให้ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม	2551	อันเป็น 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เป็นต้นไป	 พระราชบัญญัติดังกล่าว 

ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ	เป็น	2	ส่วน	กล่าวคือ	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ	 (คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.)	 และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ท.)	 เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 โดยมาตรา	 51	 ให้มี

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นส่วนราชการมีฐานะ	 เป็นกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 

อยูใ่นบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	ในส่วนของการปฏบัิตงิาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ให้เลขาธกิารคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.30



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

1. โครงการรวมพลังป ้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ข้าราชการไทยไม่โกง

	 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประพฤติ

ปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 ในการด�าเนินชีวิต 

และปฏิบัติหน้าที่ยึดโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ 

อย่างเคร่งครัด	 ด�าเนินการทั้งในส่วนกลางและเขตพ้ืนท่ี	 1	 -	 9	 

กลุม่เป้าหมายมุง่เน้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	รวม	6,300	คน

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

	 ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี	6	พฤษภาคม	2551	

เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	

ตามที่ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เสนอ	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	 

เป็นประธาน	รฐัมนตรทีีด่แูลนโยบายการบรหิารจัดการทีดี่	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นรองประธาน	

ประธานกรรมการ	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิปลดัส�านกันายกรัฐมนตรี	

ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	 เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	เลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ผู ้อ�านวยการ 

"ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติ เป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท

ส�านักงบประมาณเป็นกรรมการ	 และเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	

โดยมอี�านาจหน้าท่ีในการก�ากบั	ดแูลให้องค์กรในภาครฐั 

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	 ให้สอดรับ

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระยะที่	 2	 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ	 จึงได้

จดัท�ายทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ	พ.ศ.	2552-2555	เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติ

การของหน่วยงาน	พร้อมกับน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุ

ไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ	 4	ปีของ

หน่วยงานและแปลงไปสู่การปฏิบัติต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 31



1. กรณเีพลิงไหม้สถานบรกิารซานติก้าผับ

	 เมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2552	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 มีค�าสั่งกระทรวงยุติธรรม	 แต่งต้ัง

คณะกรรมการอ�านวยการเพื่อประสานงานผู้เสียหาย

ติดตามผลการด�าเนินคดีและตรวจสอบข้อเท็จจริง	 

กรณีเพลิงไหม้	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที	่ 

6	มกราคม	พ.ศ.	2552	ให้กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

ยุติธรรม	 กระทรวงแรงงาน	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

กรุงเทพมหานคร	 และหน่วยงานอื่นที่ เ กี่ยวข ้อง	 

เร่งตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	และให้ความช่วยเหลอืเยยีวยา	

ให้แล้วเสร็จและเกิดความชัดเจนโดยเร็ว	 ผลการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	พบว่าชั้นใต้ดินของสถานบริการ

ซานติก ้าผับมีทางข้ึนลงเพียงทางเดียวมีลักษณะ 

ปลายตัน	 ไม่มีระบบตรวจจับความร้อนและควัน	 วัสดุ

ภายในเป็นเชื้อเพลิงระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินในพื้นที่

ครัวด้านหลังมีเพียงจุดเดียว	 ฯลฯ	 จากการตรวจสอบ

การกระท�าความผิดตามกฎหมายหลายประเด็น	 เช่น	

พ.ร.บ.	 ว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ	 มีความผิดของ 

เจ้าพนกังานท้องถิน่ทีอ่าจต้องรบัผดิกรณมีอี�านาจหน้าที่

ในการตรวจสอบแต่ไม่ได้ด�าเนินการ	 การไม่ตรวจสอบ

อาคารเป็นการกระท�าโดยประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถงึแก่ความตายได้รบัอนัตรายสาหสัและได้รบัอนัตราย

แก่กายหรือจิตใจ	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ความผิด

เกี่ยวกับการฟอกเงิน

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

2. การตรวจสอบกรณีทุจรติอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียน

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้มคี�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

อ�านวยการและคณะกรรมการปฏิบัตกิารเพือ่การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	 กรณีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนว่ามี 

การทจุรติโครงการอาหารเสรมิ	(นม)	โรงเรยีน	รวม	10	คณะ	

ด�า เนินการตรวจสอบข ้อเท็จจริ งตามเขตพ้ืนที่ 

รับผิดชอบทัง้	9	เขตทัว่ประเทศ	ผลจากการด�าเนนิการ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือถึง

ประธานคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ส่งรายงานผลการตรวจ

สอบซ่ึงมีมูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมอืงกระท�าความผิดในการด�าเนินโครงการนมโรงเรยีน

ตามอ�านาจหน้าทีต่่อไปและรฐับาลปัจจบัุนได้สัง่ยกเลกิ

นโยบายและแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน	 โดยมีการ

ด�าเนินการโดยไม่จ�ากัดเขตพื้นที่การจ�าหน่ายของ 

ผู้ประกอบการซึ่งย่อมท�าให้นักเรียนมีทางเลือกในการ

ดื่มนมที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.32



3. การตรวจสอบกรณีการด� า เ นินงาน
ของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
(กบข.) ประจ�าปี 2551

	 ด้วยส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้รบัหนงัสือร้องเรียน/ร้องทุกข์/

กล่าวโทษจากข้าราชการทีเ่ป็นสมาชกิ	กบข.	ขอให้ตรวจสอบ

ผลการด�าเนนิงานของ	กบข.	ประจ�าปี	2551	ทีม่ผีลประกอบ

การติดลบหรือขาดทุนท�าให้ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 มีค�าสั่ง	 

แต่งตัง้คณะกรรมการชดุปฏิบัติการจดัต้ังศนูย์เพือ่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว	 ท�าให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ 

ด้านจรรยาบรรณของ	กบข.	เกี่ยวกับการลงทุน

4. การตรวจสอบกรณีแหล่งอบายมุข/สถานบริการ

	 กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยปละละเลยปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏบิติัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	ท�าให้มกีารประกอบกจิการสถานบริการ

ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญยิ่งแก่ประชาชน	 หรือเป็นอันตราย 

ต่อความสงบเรียบร ้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตลอดจน 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมขุ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมได้มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการและชุดปฏิบัติการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว	 พบว่ามีแหล่งอบายมุขประเภทตู้ม้า

เป็นจ�านวนมาก	 อันแสดงถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่รับผิดชอบที่ไม่ได้กวดขันปราบปรามในเรื่อง 

ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการออกค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐ 

มีการกวดขันปราบปรามเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น

	 โดยนายธานิต	เพ่งดิษฐ์	เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้เปิดเผยว่า	”ได้รับข้อมูลการร้อง

เรียนว่าสินทรัพย์ของ	 กบข.	 ที่มีอยู่จนกระทั่งกลางปี	 พ.ศ.	 2551	 มีทั้งสิ้น	 376,000	 ล้านบาท	 

แต่ผลจากการลงทุนเพียง	4	 เดือน	ไตรมาสสุดท้ายของปี	พ.ศ.	2551	กบข.	ขาดทุนถึง	74,000	

ล้านบาท	ส่งผลให้ยอดเงินสะสมของข้าราชการติดลบเป็นจ�านวนมาก„

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 33



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1.  โครงการวิจัยปฏิบัติการทางสังคม
เพื่อปลูกจิตส�านึกและเสริมสร ้าง 
การมีส ่วนร ่วมในการป ้องกันและ 
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช	(มสธ.)	ทีป่รึกษาโครงการ	ด�าเนนิโครงการฯ 

เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชน	 สร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่ดียึดถือความซื่อสัตย์สุจริต

โดยคัดเลือกเด็กแต่ละพื้นที่	จ�านวน	10	พื้นที่	พื้นที่ละ	

5	คน	และได้ผลิตและเผยแพร่ละครโทรทศัน์	ผลติและ

เผยแพร่สปอตวิทยุ	 จัดท�าและเผยแพร่เว็บไซต  ์

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ผลิตวารสาร	 ฉบับท่ี	 1	 ผลิตสื่อ 

สิ่งพิมพ์และเผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์	

2. โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ  
ปีที่ 1 

	 โ ค ร ง ก า ร ค ้ นห า ข ้ า ร า ช ก า ร ต ้ น แบบที่ มี 

ความประพฤติดี	 ทุ ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม 

ความสามารถยึดมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ	และเคร่งครดั

ในคณุธรรมความดีตามวถีิชวีติแบบพอเพียง	เพือ่ให้การ

ยกย่องเชดิชขูวญัก�าลงัใจให้กบัข้าราชการ	โดยม	ีบรษิทั	 

ทวีบูีรพา	จ�ากัด	(ผูรั้บจ้าง)	โดยมอบรางวลั	“พญายมราช” 

เทพผู ้ผดุงความยุติธรรม	 จ�านวน	 10	 คน	 ดังนี้	 

พล.ต.อ.	สมเพยีร	เอกสมญา,	พนัจ่าโท	อดุร	บญุช่วยแล้ว, 

นายกฤษฎา	พรหมสวุรรณ์,	ส.ต.อ.หญงิ	ค�าพลอย	นนัท์วงศ์, 

ทีมไม้เลื้อย,	 นายเพชร	 วงศ์ค�า,	 ทีมรพ.อุ ้มผาง,	 

นายประกอบ	 ช่วยศรีนวล,	 นายสมยศ	 พงศาสปาน,	 

ร.อ.	มานพ	พันธ์สะโม,	น.ส.ช่อทิพย์	โคตโน

3.  โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ท� า ห ลั ก สู ต ร 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐส�าหรับเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 เพื่อจัดท�าหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ 

ให้แก่เจ ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้มีความรู้เท่าทันผู้กระท�าผิด	 

มีทักษะความเชี่ยวชาญในหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัต	ิ

เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	

4.  โครงการเสริมทักษะแผนการเรียน
การสอนและฝึกอบรมทักษะครูพี่เล้ียง 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร ่วมกับ	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 และองค์การเพื่อการโปร่ง

ใส่ในประเทศไทย	 ดร.จุรี	 วิจิตรวาทการ	 เป็นหน้าที่

ปรึกษาโครงการ	 โดยอบรมครูพี่เลี้ยงโรงเรียนในสังกัด	

กทม.	รวมจ�านวน	600	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.34



5.  โครงการคนดขีองแผ่นดนิภาคประชาชน

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ร่วมกับบริษัท	ทีวีบูรพา	จ�ากัด	

(ผู้ผลิตรายการคนค้นฅน)	ได้คัดเลือกบุคคลที่ประกอบ

คณุงานความดด้ีานการยดึมัน่ในคณุธรรมความซ่ือสตัย์	

และวิถีการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ที่ประจักษ์แก่สังคม	จ�านวน	3	ราย	โดยจัดพิธีประกาศ

เกียรตยิศเงินรางวลั	จ�านวน	20,000	บาท	ให้แก่ผูไ้ด้รบั

คั ด เลื อก เป ็นคนดีของแผ ่นดินภาคประชาชน	 

เมื่อวันอังคารที่	16	กุมภาพันธ์	2553	เวลา	13.00	น	ณ	

ห้องรับรองชั้น	 28	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม	(นายพีระพันธุ์	สาลีรัฐวิภาค)	

ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิ	และบรษิทั	ทีวบูีรพา	จ�ากดั	

ได้น�าเทปบันทึกภาพพิธีมอบรางวัลฯ	 ออกอากาศ 

ในรายการคนค้นคนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	 9	 อสมท.	

เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2553

6.  โครงการการฝึกอบรมพนักงานไต่สวน
มืออาชีพของส�านักงาน ป.ป.ท.

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้มีค�าสั่ง	 แต่งตั้งคณะท�างาน

ประสานการจัดท�าหลักสูตรอบรมพนักงานไต่สวน 

ร่วมกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	และจัดท�าโครงการฝึกอบรม 

พนักงานไต่สวนมืออาชีพของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ขึ้น 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการ 

ปฏิบัติงานสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการไต่สวน	 

รวมท้ังมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ในทันทีตามที่

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มอบหมาย	 บุคลากรผู้ผ่าน 

การฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที	่

หรือพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการป ้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 ในการเข้าร่วมปฏิบัติงาน 

ตามโครงการความร่วมมือในการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ร่วมกันภายใต้นโยบายและแผนบูรณาการระหว่าง

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และส�านักงาน	ป.ป.ท.	

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 35



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1.  โ ค ร ง ก า ร จั ง ห วั ด ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 
ปลอดการทุจริต เพื่อป ้องกันและ 
ลดโอกาสการทุจรติและประพฤติมิชอบ

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จัดให้มีการลงนามในบันทึก

ความร่วมมอื	(MOU)	ระหว่างเลขาธกิารคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	 28	 เมษายน	 2554	 เพื่อร่วมมือในการเสริมสร้าง 

ความเข ้มแข็งด ้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ภายใต  ้

หลกัธรรมาภบิาลให้กับหน่วยงานองค์กร	ซึง่เป็นการป้องกนั

และลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐในจังหวัดชัยภูมิ	และเมื่อวันที่	 10	มิถุนายน	

2554	ได้จัดให้มพีธิกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	

(MOU)	 ระหว่างนายอ�าเภอทุกอ�าเภอท้องถิ่นจังหวัด 

กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับอ�าเภอ	(นายกเทศมนตรี	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกต�าบล/อ�าเภอ)	 

โดยร่วมกันจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อสถานการณ์การทุจริตของจงัหวัดชยัภมูแิละเปิดโอกาส

ให ้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของภาคราชการในจังหวัดชัยภูมิ	 

โดยด�าเนินการชี้แจงระดับอ�าเภอ	ดังนี้

	 	 	 วันที่	5	–	6	กรกฎาคม	2554	ชี้แจง	อ.เนินสง่า	อ.จตุรัส	อ.บ�าเหน็จณรงค์	อ.ซับใหญ่

	 	 	 วันที่	5	–	8	กรกฎาคม	2554	ชี้แจง	อ.เมืองชัยภูมิ	อ.คอนสวรรค์	อ.แก้งคร้อ	อ.บ้านแท่น

	 	 	 วันที่	6	–	8	กรกฎาคม	2554	ชี้แจง	อ.คอนสาร	อ.เกษตรสมบูรณ์	อ.ภูเขียว	อ.หนองบัวแดง

	 	 	 วันที่	8	–	11	สิงหาคม	2554	ชี้แจง	อ.เทพสถิต	อ.หนองบัวระเหว	อ.ภักดีชุมพล	อ.บ้านเขว้า

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.36



2.  โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน ปีที่ 2

มอบรางวัลเกยีรติยศให้แก่ผูช่้วยศาสตราจารย์ส�าล	ีใจดี	

ผู ้หญิงที่ยืนหยัดต่อสู ้กับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพ่ือปกป้องประโยชน์ของชาตอิย่างยาวนาน	โดยจัดให้

มีงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลข้าราชการ

ต้นแบบ	 “คนดีของแผ่นดิน”	 ปีที่	 2	 เม่ือวันพุธที่	 22	

มถินุายน	2554	เวลา	13.00	–	15.30	น.	ณ	หอประชมุเลก็ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 และมีการน�าเสนอ 

เรือ่งราวของข้าราชการต้นแบบในรายการ	“คนค้นฅน”	

ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	 ทีวี	 (ช่อง	 9	 อสมท.)	

หนังสือนิตยสาร	ค	ฅน	นิตยสารสารคดี	นิตยสาร	way	

หนังสือพิมพ์มติชน	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	เป็นต้น

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ร่วมกับบริษัท	ทีวีบูรพา	จ�ากัด	

ผู ้ผลิตรายการ	 “คนค้นฅน”	 จัดท�าโครงการค้นหา

ข ้าราชการต ้นแบบที่มีความประพฤติดี 	 ทุ ่มเท 

ในการท�างาน	 ไม่ทุจริต	และด�าเนินชีวิตตามแบบหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง	ภายใต้ชือ่โครงการ	“คนดขีองแผ่นดิน” 

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ

ต ้นแบบเขตพื้นที่ละ	 1	 คน	 รวม	 10	 คน	 ดังนี	้ 

นาง เพ็ญลักขณา	 ข� า เลิศ , 	 นายวิ ชิต 	 ค� า ไกร ,	 

นายพีระพงษ์	 วงศ์ศรีจันทร์,	 นายนภินทร์	 จอกลอย,	

นายหน ่อค�า	 สมสวัสดิ์ , 	 นายธีรพันธ ์ 	 บุญบาง,	 

นางสาววรียา	โอชะกลุ,		จ่าสบิต�ารวจ	วชิติ	กลัป์ยาณวตัร, 

ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง,	 นายสมพงษ์	 กางทอง	 และ 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 37



3.  การสัมมนาภาคประชาชน (9 เขตพืน้ที)่ 
เรือ่ง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

	 เพื่อให้ความรู ้ในการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐัแก่ภาคประชาชน	เพือ่เป็นเครอืข่าย

เฝ้าระวัง	 แจ้งข้อมูล	 เบาะแสการทุจริตให้ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	ซึง่ด�าเนินการมาตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 ด�าเนินการใน	 

9	เขตพืน้ที	่พืน้ที	่ละ	1	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยอง	อุบลราชธานี	อุดรธานี	ล�าพูน	อุตรดิตถ์	ราชบุรี	

สุราษฎร์ธานี	 และตรัง	 กลุ ่มเป้าหมายประชาชน	 

รวม	1,800	คน

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 ใน	 9	 เขตพื้นที	่ 

พื้นที่	 ละ	1	จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดลพบุรี	 นครสวรรค์	

น่าน	ร้อยเอด็	ศรสีะเกษ	กระบ่ี	สตลู	จนัทบุร	ีสมทุรสาคร

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.38



4.  การสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
เรื่อง รวมพลังป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ “ข้าราชการ
ไทยไม่โกง”

	 เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการเกิด

ความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการประพฤติ

ปฏบิตัโิดยใช้หลกัคณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนนิชวีติ	

และปฏิบัติหน ้าท่ีโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งเพื่อเป็นการระดม

ความคดิเหน็ในการพฒันาระบบและกลไกการตรวจสอบ	

ควบคุมและถ่วงดุลการใช ้อ�านาจให ้ชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 โดยม ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	550	คน	

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 39



5.  โครงการสร้างและพฒันาเครอืข่ายภาครฐั 
และเอกชนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (คนไทย 
ไม่โกง)

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม	 คณะสังคม 

สงเคราะห ์ศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์

เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 

จดัอบรมและให้ความรูใ้น	9	เขตพืน้ที	่จ�านวน	50	จงัหวดั	 

รวมเครือข่าย	จ�านวน	10,000	คน	

6.  โครงการสัมมนาภาครฐัและสือ่มวลชน 
เรื่องบทบาทสื่อมวลชนกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

 เพือ่การสร้างเครอืข่ายสือ่มวลชน	โดยกลุม่เป้าหมาย

คอืผูบ้รหิารและบคุลากรด้านสือ่มวลชน	จ�านวน	120	คน	

และผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	ป.ป.ท.	 จ�านวน	

50	คน	ด�าเนินโครงการเมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2554	

ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	

	 ด้วยได้เลง็เหน็ถงึบทบาทของสือ่มวลชน	ในการให้

ความรู้น�าผลเสยีของการทจุรติมาน�าเสนอต่อสาธารณะ

และสือ่มวลชนยงัมบีทบาทช่วยป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตได้ด้วยการน�าข่าวเชิงสืบสวน	 โดยยึดข้อเท็จ

จริง	 ความถูกต้อง	 โดยการเสนอข่าวที่ให้โอกาสแก้

องค์กรที่ก�าลังถูกตรวจสอบด้วย

7.  โครงการสัมมนา ป.ป.ท. สัญจรพบ
รัฐวิสาหกิจ

	 ส�านัก	ป.ป.ท.	เขต	3	จัดโครงการ	ฯ	เพื่อส่งเสริมให ้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตระหนักถึง

คณุธรรม	จริยธรรม	แลกเปลีย่นทัศนคต	ิความคดิเกีย่วกบั 

การสร้างจิตส�านึกในการท�างานที่ดีซื่อสัตย์สุจริต	 

สร้างเครอืข่ายการให้ข้อมลูสนบัสนุนงานด้านการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตได้อย่างกว้างขวางและ 

มีประสิทธิภาพ	 โดยสัญจรออกไปให ้ความรู ้กับ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	12	หน่วยงาน	

การจัดสัมมนาสัญจรพบหน่วยงานกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.40



8.  โครงการจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจรติ จงัหวดัลพบรุี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้คัดเลือกจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดน�าร่องเพื่อด�าเนิน

โครงการจังหวดัธรรมภบิาลปลอดการทจุรติโดยมมีหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม	

เป็นที่ปรึกษาโครงการ	 ซึ่งมีการจัดท�าคู่มือส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีส�าหรับจังหวัด

และจัดท�าโครงการตัวอย่างของหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี	ดังนี้

	 1.		โครงการระบบจัดคิวอัจฉริยะ	 หรือ	 ระบบจัดคิวอัตโนมัติ	 (Automatic	

Queue	System)	ของส�านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี

	 2.		โครงการปรบัปรงุ	Credit	Score	ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดลพบุรี

	 3.		โครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลโพธิ์เก้าต้น

บรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการจังหวัดธรรมาภิบาล
ปลอดการทุจริตน�าร่อง จังหวัดลพบุรี

พธีิลงนามความร่วมมอืภายใต้โครงการจงัหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทจุรติน�าร่อง จงัหวัดลพบรุี
ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พันต�ารวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ กับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 41



1. การท�าบัตรประชาชนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข 0)

	 การน�าบุคคลท่ีไม่มีสิทธิได ้รับบัตรประจ�าตัว 

และไม่มีสถานะทางทะเบียนมาจัดท�าบัตรประจ�าตัว	

โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องบางรายเรียกรับเงินจาก

บุคคลเหล่านั้น	 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 พบว่า	 หน่วยงานรัฐที่ถูกร้องเรียน 

ได้ด�าเนินการส�ารวจผู ้ไม่มีสถานะทางทะเบียนของ

อ�าเภอ	โดยไม่ผ่านการท�าประชาคมหมูบ้่านตามระเบียบ 

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

แต่มกีารน�าเอกสารประชาคมหมูบ้่านปีทีผ่่านมามาแนบ

เร่ืองแทน	 และมีการอนุมัติพร้อมออกบัตรประจ�าตัว

สัญชาติไทยให้แก่ผู้ไม่มสิีทธ	ิและไม่ใช่บคุคลในพ้ืนท่ีนัน้	

ซ่ึงจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า	 มีเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่เก่ียวข้องบางรายเรียกรับเงินจากผู้ไม่มีสิทธิเหล่านั้น	

ซ่ึงเป็นพวกชนกลุ่มน้อย	 และแรงงานต่างด้าว	 รายละ	

10,000	-	100,000	บาท

การส�ารวจผู้ ไม่มีสถานะทางทะเบียน

การส�ารวจผู้ ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ประชุมหารือกรณีด�าเนินการส�ารวจ 
ผู้ ไม่มีสถานะทางทะเบียน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.42



โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

	 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีนักการเมือง

ท้องถ่ินและเจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่ก่ียวข้องบางรายมีพฤติการณ์ 

ทุจริตร ่วมกันแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ 

โดยมีพฤติการณ์โอนเงินงบประมาณโครงการเข้าบัญชี

ธนาคารชุมชนก่อนได้รับการอนุมัติโครงการและ 

ด�าเนินการฝากถอนเงินงบประมาณภายในวันเดียวกัน	

นอกจากน้ันยังปรากฏการจัดท�าและปลอมแปลง

เอกสารทางราชการ	 การจัดท�าเอกสารเท็จ	 รวมถึง 

การชีน้�าและก�าหนดประเภทของสินค้าท่ีไม่มมีาตรฐาน	

มีราคาแพงกว่าท้องตลาด	 อีกทั้งมิได้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชน	ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกีย่วข้อง

บางรายไม่ได้ปฏิบตัติามระเบยีบ/แนวทางการด�าเนนิงาน

ตามโครงการฯ	 ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

อย่างยิ่ง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 43



3. การตรวจสอบสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุมเยาวชนยาเสพติด

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้บูรณาการงานร่วมกับ	

ส�านักงาน	 ป.ป.ส.,	 กองบัญชาการต�ารวจปราบปราม 

ยาเสพติด,	กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจ

สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 

เพือ่เฝ้าระวงัปัญหาการมัว่สมุของเยาวชน	ปัญหายาเสพตดิ 

และอาวุธผิดกฎหมาย	นอกจากนั้นยังเป็นการกวดขัน

ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายอย่างมี

4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2552	 จากการสุ่มตรวจโครงการ 

ให ้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	

(อุทกภัย)	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการณ์ 

ที่ส่อเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐที่เกี่ยวข้อง	ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2552	จ�านวน	

21	 จังหวัด	 88	 อ�าเภอ	 จ�านวน	 373	 โครงการ	 

งบประมาณ	 92,444,700	 บาท	 ตรวจพบโครงการที ่

ผดิปกต	ิ274	โครงการ	ความเสียหาย	51,419,090	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	 55.62	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	ได้สุม่ตรวจโครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิติั	

ประสิทธิภาพ	 ซ่ึงจากการด�าเนินงานได ้น�าไปสู ่ 

การจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับสถานบริการ	อย่างเป็นรูป

ธรรม	 ซ่ึงข้อปฏิบัติของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สถานบริการ	 ห้ามมิให้ผู้มีอายุต�่ากว่า	 20	 ปีบริบูรณ์

เข้าไปในสถานบริการในเวลาท�าการและห้ามมิให้

ด�าเนินการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน

(อุทกภัย)	 ของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 ตรวจพบ	

จ�านวน	3	จังหวัด	36	อ�าเภอ	322	โครงการ	ซึ่งยังคง

พบป ัญหาความไม ่ถูกต ้องหลายประการ	 อาทิ	 

การประกาศเขตภยัพบิตั	ิการอนมุตัโิครงการ	การจดัซือ้

จัดจ ้าง	 การควบคุมงาน	 และการตรวจรับงาน	 

ซ่ึงส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิติักรณฉีกุเฉนิ	พ.ศ.	2546	

และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงเสนอแนวทางปฏิบัติอื่น	 ๆ	

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในโครงการ

ข้างต้น

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.44



5. กรณีปัญหาต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

หลายพื้นที่	เช่น	กาญจนบุรี	สมุทรสาคร	สระแก้ว	ตาก	

และระนอง	 พบว่า	 เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องบางรายปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

เพือ่ช่วยเหลือสนบัสนุนขบวนการน�าคนต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งในฐานะตัวการร่วมหรือ

ด�าเนินการเอง	 โดยการเรียกรับผลประโยชน์จาก

แรงงานต่างด้าว	และสถานประกอบการต่าง	ๆ	ซึ่งรับ

แรงงานต่างด้าวมาท�างาน	 รวมถึงการที่เจ้าหน้าท่ีรัฐ

หน่วยงานบางแห่งได้มีพฤติการณ์จัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนให้แก่แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 

เพ่ือเรียกรับค่าตอบแทนจากแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น	

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	โดยกระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอให้

มี การจั ดระ เบี ยบชุมชนแรงงานต ่ า งด ้ าวตาม 

สถานประกอบการและที่พัก

การตรวจสอบคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 45



6.  กรณีการออกเอกสารสิทธิ์รุกล�้าท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีดิน
บริเวณอุทยานแห่งชาติ

	 ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กระทรวง

ยตุธิรรมได้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนว่าเจ้าหน้าทีร่ฐั 

ร่วมมือกับหน่วยทุนในการออกเอกสารสิทธิ์รุกล�้า 

ที่ดิน	 ส.ป.ก.,	 อุทยานแห่งชาติ	 และที่สาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินอื่น	 ๆ	 เช่น	 กรณีเจ้าหน้าท่ีส�านักงานที่ดิน

จังหวัดแห่งหนึ่งได้ร่วมมือกับนายทุนออกเอกสารสิทธิ์

ที่ดินรุกล�้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ	และที่ดิน	ส.ป.ก.	เนื้อที่

กว่า	91	ไร่	อนัเป็นการรงัวัดเข้าลกัษณะสมยอมแนวเขต

โดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา	 69	 ทวิ	

และปัจจบุนัก�าลงัมกีารปรบัปรงุพ้ืนทีใ่ห้เป็นสนามกอล์ฟ 

หรือกรณเีจ้าหน้าท่ีส�านกังานท่ีดินแห่งหนึง่ออกหนังสอื

รับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ก)	ทีดิ่นบริเวณอทุยาน

แห่งชาตแิห่งหนึง่ให้กบันายทุนอนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ 

ให้กบันายทนุในการสร้างโรงแรมฯลฯ	ซึง่จากการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิพบว่า	เจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องได้กระท�าการ

ทุจริตจริงและได้ด�าเนินการส่งเรื่องไปยังส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตแิล้ว

ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์รุกล�้าที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เช่น 
ที่ดิน ส.ป.ก., ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.46



7.  กรณีปัญหาน�้ามันเถื่อน

	 กรณีได ้รับการร ้องเรียนจากประชาชนว ่าม ี

การลักลอบน�าเข้าและจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลและน�้ามัน

เบนซินเถื่อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล	 

จึงได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซ่ึงจากการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงพบว่า	 มีการลักลอบน�าเข้าน�้ามัน 

โดยไม่ผ่านพธีิการทางศลุกากรและน�ามาไว้ทีจ่ดุพกัต่าง	ๆ 	 

และมกีารจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าทัง้รายย่อยและรายใหญ่	

ซึ่งกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มท่ีได้ลักลอบน�าเข้าน�้ามันผ่าน

ด่านศุลกากรและมีการตั้งจุดพักและมีการจ�าหน่าย

น�้ามันรายย่อยเรียงรายตามข้างถนนเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหลาย

หน่วยงานที่มีหน ้า ท่ีดูแลและบังคับใช ้กฎหมาย 

ปล่อยปละละเลยให้มีการกระท�าดังกล่าวมีพฤติการณ์

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

8.  ตรวจสถานบันเทิงภายในซอยโรงหนัง 
โอเอเก่า แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 สนธิก�าลังลุยตรวจผับย่าน

พญาไท	 พบว่า	 มีกลุ่มนักเที่ยวราตรีท้ังชายและหญิง

ประมาณ	 350	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ	 และ 

นักเที่ยวฉี่ม่วง	จ�านวน	10	ราย	เปิดให้บริการเกินเวลา

ก�าหนดกฎหมาย	 ไม่มีใบอนุญาตในการเปิดเป็น 

สถานบริการ	และละเมดิกฎหมาย	อกีท้ังยงัเป็นท่ีมัว่สมุ

และเป ็นแหล่งแพร ่กระจายยาเสพติดของเหล่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิโดย	พ.ต.ท	วนันพ	สมจนิตนากลู	

ผอ.สปท.5	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสถานตี�ารวจนครบาลพญาไทสนธกิ�าลงัเข้าตรวจ

ค้นภายในสถานบันเทิง	 "บอสซ่ีผับ"	 (bossy	 pub)	 

โดยผับดังกล่าวอยู ่ภายใต้อาคารโรงหนังโอเอเก่า	 

แขวงพญาไท	เขตราชเทวี	กทม.

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 47



การตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
ปล่อยปละละเลยไม่ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

ตรวจจับตู้ม้าและสถานบริการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.48



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.  โครงการข้าราชการต้นแบบที่มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการท�างาน ไม่ทุจริต 
และด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”

	 เพื่อยกย่องเชิดชู	 สร ้างขวัญก�าลังใจ	 ให ้กับ

ข้าราชการที่ดี	 และท่ีส�าคัญเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทย 

มีความตื่นตัว	 เชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดี	 และ

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคนดีของ 

ภาคประชาสงัคม	ตลอดจนการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน	

อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลงอย่างยั่งยืน	 

โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 7	 คน	 ซ่ึงคณะกรรมการฯ	 

ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีความประพฤติด	ี

ทุ่มเทในการท�างาน	ไม่ทุจริต	และด�าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง	ภายใต้ชือ่	“ข้าราชการไทย	ใจสขีาว”	

จ�านวน	22	คน	จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการเสนอ

ชื่อเข้ามากว่า	500	คนทั่วประเทศ	

โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบทีม่คีวามประพฤติด ีทุม่เทในการท�างาน ไม่ทจุริตและ
ด�าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 49



2.  โครงการประสานเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3  
และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานเครือข่าย

		 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	โดยกองการต่างประเทศ	จัดท�า

โครงการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและน�ามาปรับปรุง

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง

ประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและ 

ผู ้ประกอบการชาวต ่างชาติ 	 และแสดงออกถึง 

ความมุ่งม่ันของประเทศไทยในเรื่องการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและมีพิธีลงนามข ้อตกลง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย	 โดยมีผู ้แทน

ทางการทตู	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	

องค์กรนอกภาครัฐ	 (NGO)	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตระหว่างประเทศ	 และด้านวิชาการสาขา 

ต่อต้านการทุจริต	 ผู ้บริหารและบุคลการส�านักงาน	

ป.ป.ท.	และผู้สนใจชาวไทยและต่างประเทศ	ผู้เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	293	คน

3.  โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ด�าเนินโครงการเพื่อปลูกฝัง	 จิตส�านึก	 ค่านิยม	 

ความสือ่สตัย์สุจรติ	ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา	26	สถาบนั	จดัอบรมให้ความรู	้รวม	81	รุน่	มเียาวชนเข้าร่วมโครงการ

จ�านวน	46,406	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.50



4.  โครงการสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยใจสีขาว

	 สร้างเครือข่ายในการสนับสนุนและยกย่องเชิดชูคนดีป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต	 พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับ 

ภาครฐัอนัจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์	สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัภาคทีกุภาคส่วน	

โดยด�าเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ใน	4	ภูมิภาค	ได้แก่	

ตราด	เชียงใหม่	ภูเก็ต	และขอนแก่น	โดยมีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	1,020	คน

5.  โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัย
ทุจริต (งบดอกเบี้ยเงินกลางกระทรวงยุติธรรม)

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยมี	 

รศ.ดร.สุณีย์	 กัลยะจิตร	 ที่ปรึกษาโครงการ	 ด�าเนินโครงการ 

คัดเลือกแกนน�าจากโรงเรียน	 30	 โรงเรียน	 รวมแกนน�านักเรียน	

จ�านวน	660	คน	เพื่ออบรมเครือข่ายแกนน�า

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 51



6.  โครงการการสัมมนาภาคประชาชน 9 เขต 
เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ด�าเนนิการจดัสมัมนาให้ความรู้

แก่ประชาชนในเขตพื้นที่	1-9	ได้แก่	สระบุรี	ปทุมธานี	

อ่างทอง	ตราด	นครราชสีมา	กาฬสินธุ์	แพร่	เพชรบูรณ์	

พษิณุโลก	ก�าแพงเพชร	อตุรดติถ์	กาญจนบุร	ีสพุรรณบรุี	

พังงา	 สุราษฎร์ธานี	 และนราธิวาส	 รวม	 16	 จังหวัด	 

โดยมีผู้เข้าร่วม	 จ�านวน	 3,701	 คน	 เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาท	ภารกจิของส�านกังาน	ป.ป.ท.	

ให้ประชาชนท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง	 สังเกตการณ์

ทจุรติได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการปลกูจิตส�านกึ

ให้คนในสงัคมไทยมแีนวคดิร่วมกนัต่อต้านการคอร์รปัชนั

7.  โครงการการสัมมนาเครือข่ายมวลชน 
เ รื่ อ ง ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม 
การทุจริตในภาครัฐ

	 เ พ่ือกระตุ ้นเตือนและส่งเสริมส่ือมวลชนให้

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเป็นสือ่ในการเผยแพร่ข่าว 

เก่ียวกับการทุจริต	 ตลอดจนร่วมเป็นหูเป็นตาในการ 

เฝ้าระวังการทุจริต	 กลุ ่มเป้าหมายสื่อมวลชนจาก

หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 วิทยุ	 และโทรทัศน์ในเขตพื้นที่	

จังหวัดนนทบุรี	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	70	คน	หรือรวมเป็น

เครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง	 ติดตามและแจ้งเบาะแสการ

ทุจริตให้แก่ส�านักงาน	ปปท.

8.  โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

		 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	 เสริมสร้าง

จิตส�านึก	ค่านิยม	ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาล	เพือ่สร้างเครอืข่ายในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม	 

รวมทัง้การบูรณาการท�างานด้านการป้องกนัปราบปราม

กับทุกภาคส่วน	โดยมผีูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

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

ได้แก่	จงัหวดัขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	กาฬสนิธ์ุ	

มกุดาหาร	นครพนม	สกลนคร	หนองคาย	หนองบวัล�าภู	

เลย	และบึงกาฬ	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	1,434	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.52



9.  โครงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน มีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เรื่อง “เยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต” 

		 ด�าเนินการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนมี 

ส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

กลุม่เยาวชน	โดยการปลกูจิตส�านกึในการต่อต้านการทจุรติ	

และให้เข้ามามส่ีวนร่วมเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงัการทจุริต

คอร์รัปช่ันในหน่วยงานรัฐอีกทางหนึ่งด้วย	 โดยมี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ�าเภอเมือง	

10. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส�านักงาน ป.ป.ท.  
(Anti - Corruption WAR ROOM) หมายเลข 1206

	 ตามทีร่ฐับาลได้จดัท�ายทุธศาสตร์ต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชัน	 (Government	 Anti	 -	 Corruption	

Program)	 เพื่อยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันของ

ประเทศไทยให้อยูใ่นระดับมาตรฐานสากล	สร้างภาพลกัษณ์

ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

จังหวัดนครปฐม	ได้แก่	 โรงเรียนราชินีบูรณะ	โรงเรียน

พระปฐมวิทยาลัยโรงเรียนทวารวดี	 โรงเรียนสิรินธร 

ราชวิทยาลัย	 และโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา	 ผู ้เข้าร่วม	

จ�านวน	1,178	คน

แผ่นดิน	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนินการ

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 

(Anti	-	Corruption	WAR	ROOM)	โดยได้เปิดให้บริการ

ประชาชนวนัที	่18	พฤษภาคม	2555	ผ่านทางหมายเลข

โทรศัพท์	1206	ตลอด	24	ชั่วโมง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 53



11. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต จังหวัดพัทลุง 

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	

เป็นที่ปรึกษาโครงการ	โดยมีจังหวัดพัทลุง	เป็นจังหวัด

น�าร่อง	 เพื่อเป็นจังหวัดตัวอย่างให้แก่ภาครัฐในการ

พัฒนาธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและเพื่อหารูปแบบ/

แนวทาง/วิธีการในการประเมินธรรมาภิบาลระดับ

จังหวัด	 ซึ่งที่ผ ่านมาส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนิน

โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต	 โดยคัด

เลือกจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดลพบุรี	 ส�าหรับจังหวัด

พัทลุง	 ได้มีการจัดท�าโครงการตัวอย่างของจังหวัด

น�าร่อง

	 1.		โครงการชุมชนน่าอยู่	 และ	 ศูนย์บริการร่วม 

การช่วยประชาชนที่ประทับใจท้ัง	 45	 ชุมชน	

ของ	ส�านักงานเทศบาลเมืองพัทลุง

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนามความร่วมมือ 
โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ร่วมกับ นายวิญญู ทองสกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานระดับจังหวัดน�าร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชน ส�านักงานที่ดินจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ 
เทศบาลเมืองพัทลุง

	 2.		มาตรการการท�างานของคน	ธ.ก.ส.	ที่รวดเร็ว	

ถูกใจผู้ใช้บริการ	 และมาตรการการท�างานที ่

ส่งเสริมชุมชน	 ธ.ก.ส.	 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

และสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง	 ของส�านักงาน

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์พัทลุง	(ธ.ก.ส.)	

	 3.		โครงการท่ีดินสีขาว	 และโครงการจัดท�าคู่มือ

และการให้บรกิารอย่างชดัเจนของส�านกังานทีด่นิ 

จังหวัดพัทลุง

	 4.		โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด	และโครงการ

มาตรการส่งเสริมให้กองทุนระดับหมู่บ้านเป็น 

กองทุนโปร่งใส	 ของส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.54



1.  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขบวนการน�าเข้ารถยนต์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร

	 กรณีน�ารถยนต์ใหม่เข ้ามาในราชอาณาจักร	 

โดยมพีฤตกิารณ์หลกีเลีย่งภาษีศลุกากร	ซึง่ผูน้�าเข้าทีน่�า

รถยนต์หรูราคาแพงเข้ามาในราชอาณาจกัรในช่วงระยะ

เวลา	 3	 -	 4	 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้	 เช่น	 รถยนต ์

ยี่ห้อเฟอร์รารี	ปอเช่ร์	ออดี้	 เบ็นลี่	แลมโบกีนี่	 เป็นต้น	

ได้มีการส�าแดงราคาที่ต�่ากว่าความเป็นจริง	 ท�าให้รัฐ 

สูญเสียรายได้จากภาษีของรถยนต์โดยประมาณ	 

16	ล้านบาท	ซึ่งก่อนหน้านั้นมีรถยนต์ใหม่น�าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร	 มีหลักฐานเชื่อว่าส�าแดงราคาต�่ากว่า

ความเป็นจริง	จ�านวน	120	คัน	และมีผู้น�าเข้ารถยนต์

ยี่ห้อเฟอร์รารี่	 จ�านวน	 26	 คัน	 ที่ส�าแดงราคาต�่ากว่า

ความเป็นจริง	 ประมาณ	 2-4	 เท่า	 ท�าให้รัฐสูญเสีย 

รายได้ประมาณ	 10	 ล้านบาทต่อคัน	 ปัจจุบันมีข้อมูล

การน�าเข้ารถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ	 เฉลี่ยเดือนละ	

1,200	 คันต่อเดือน	 เท่ากับรัฐสูญเสียรายได้ไม่ต�่ากว่า	

1,200	ล้านบาทต่อเดือน

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

		 การน�ารถยนต ์ใหม ่ เข ้ามาในราชอาณาจักร	 

โดยมพีฤตกิารณ์หลกีเลีย่งภาษศีลุกากรนัน้	กระท�าโดย

การใช้สิทธิ์นักเรียนไทย	 และบุคคลที่เข้าไปท�างาน 

ในต่างประเทศ	ซ่ึงส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้มกีารตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจากกลุ ่มบุคคลที่ใช ้ สิทธินักเรียนและ 

บุคคลท�างานน�ารถยนต์เข ้ามาในราชอาณาจักร 

โดยผิดกฎหมายและมีพฤติการณ์เลี่ยงภาษีศุลกากร	

โดยพบว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2551	ถึงปัจจุบันมีผู้น�าเข้ามา	

จ�านวน	315	คนั	เบือ้งต้นตรวจสอบพบว่า	จ�านวน	14	คัน  

ที่น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นการน�าเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้น	

และจากการประชุมหารือร่วมกับเลขานุการเอกของ

สถานทตูองักฤษ	ประจ�าประเทศไทย	เพือ่ขอความร่วมมือ 

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิในกรณดีงักล่าว	ทางสถานทตูฯ	

จะรับไปประสานด�าเนนิการตรวจสอบให้หากได้ข้อเท็จจริง

เพิ่ ม เติมจากประเทศอั งกฤษ	 และถ ้าหากพบว ่า 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้ด�าเนินการ 

ตามกฎหมายต่อไป	

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ส�านักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกรมศุลกากร
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันขบวนการน�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ
โดยส�าแดงราคาต้นทุนต�่าเพื่อต้องการให้เสียภาษีต�่ากว่าความเป็นจริง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 55



2.  ตรวจสอบกรณีประชาชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปที่ 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 จากการที่ประชาชน	 บ้านขามป้อม	 ต�าบลขัวเรียง 

อ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้ร ้องเรียนมาที่

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ว่าพวกตนถูกย้ายชื่อออกจาก

ทะเบียนบ้านในอ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 ไปยัง	

อ�าเภอสีชมพู	 จังหวัดขอนแก่น	 ประมาณ	 300	 ราย	 

โดยพวกตนไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ลงลายมือชื่อ 

ในค�าร้องขอย้ายแต่อย่างใด	จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

พบว่ามกีารย้ายเข้าบ้านแต่ละหลงัมจี�านวนมากผดิปกต	ิ

และเจ้าบ้านแทบทุกรายก็ไม่ได้ยินยอมและไม่เคย 

ลงลายมือชื่อในเอกสารย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน 

ของตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีทะเบียนอ�าเภอสีชมพู	 และ 

นายทะเบียนเทศบาลต�าบลสีชมพู	 จากพฤติการณ์

ทั้งหมดจึงเชื่อได้ว่าการย้ายทะเบียนบ้านของบุคคล 

จากอ�าเภอชุมแพมาที่อ�า เภอสีชมพูอาจกระท�า 

เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองเพราะจากการตรวจสอบ

จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

ขอนแก่น	 ได้แจ้งว่าจ�านวนประชากรมีผลต่อการเพิ่ม

หรือลดจ�านวนสมาชิกสภาในระดับท้องถิ่นจึงพยายาม

หาประชากรจากอ�าเภออื่นเข้ามาเพ่ือให้ประชากร 

เพิ่มขึ้นและได้จ�านวนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ก็จะได้

จ�านวนสมาชิก	(ที่จะเลือกตั้ง)	เพิ่มขึ้น

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.56



3.  ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

	 (1)	 ก า รออก เ อกส า รสิ ท ธิ์ โ ฉ นดที่ ดิ น ใ น 

เขตอุทยานแห ่งชาติ เขาใหญ่ 	 จ�านวน	 

22	แปลง	เนือ้ที	่264	ไร่	ทีอ่�าเภอประจนัตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี	มูลค่า	400	ล้านบาท	

		 (2)		 ก า รออก เ อกส า รสิ ท ธ์ิ โ ฉนดที่ ดิ น ใ น 

เขตอุทยานแห่งชาติ	 และในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	 จ�านวน	 29	 แปลง	 เนื้อที่	 70	 ไร	่ 

ที่อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	มูลค่า	200	

ล้านบาท

	 (3)		 การออกเอกสารสทิธโิฉนดทีด่นิทีห่าดฟรดีอม	บซี	

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด	

เนื้อที่	 65	 ไร่	 ที่ต�าบลกะรน	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดภูเก็ต	มูลค่า	4,000	ล้านบาท	

	 (4)		 การออกโฉนดที่ดินที่แหลมไม้ง้าว	 ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดเนื้อท่ี	 

20	 ไร่	 ที่ต�าบลกะรน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ภูเก็ต	มูลค่ากว่า	2,000	ล้านบาท	

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

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา	

จ�านวน	2	แปลง	เนื้อที่	31	ไร่	ที่ต�าบลกมลา	

อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	มูลค่ากว่า	2,000	

ล้านบาท	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอ�านาจ

หน้าที่ของส�านักงาน	ป.ป.ช.	

	 (6)		 การน�า	ส.ค.	1	ในพื้นที่อื่นมาออกโฉนดที่ดิน

ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา	

จ�านวน	1	แปลง	เนื้อที่	14	ไร่	ที่ต�าบลกมลา	

อ�าเภอกะทู ้	 จังหวัดภูเก็ต	 มูลค่า	 2,000	 

ล้านบาท	

	 (7)		 การออกเอกสารสิทธิโ์ฉนดทีด่นิในเขตป่าสงวน

แห่งชาติเทือกเขากมลา	 จ�านวน	 7	 แปลง	

เนื้อที่	 68	 ไร่	 ที่ต�าบลป่าตอง	 อ�าเภอกะทู้	

จังหวัดภูเก็ต	 มูลค่ากว่า	 2,000	 ล้านบาท	 

อยู่ระหว่างน�าเข้าคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 

เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

		 (8)		 การบุกรุกและอยู่ระหว่างด�าเนินการออก

โฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขา

กมลา	 เนื้อที่กว่า	 200	 ไร่	 ที่ต�าบลป่าตอง	

อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	มูลค่ากว่า	4,000	

ล้านบาท	

		 (9)		 การรังวัดตรวจสอบเนื้อท่ีแล้วขยายเนื้อที่

และรปูแผนทีร่กุล�า้รวมเอาท่ีอทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้างเข้าไว้ในโฉนดที่ดิน	เนื้อที่	26	ไร่	

ที่ต�าบลเกาะช้าง	 อ�าเภอเกาะช้าง	 จังหวัด

ตราด	มูลค่ากว่า	1,000	ล้านบาท	

		 (10)	 การออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในที่เขากิ่งม่วง	 หรือดอยป่าซาง	 จ�านวน	 

19	 แปลง	 ที่ต�าบลดอยลาน	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงราย	เนื้อที่	494-0-01	ไร่

		 (11)	 การออกโฉนดทีดิ่นซ่ึงเป็นพ้ืนทีภ่เูขา	ร่องสกั

หรือสันมะแห่	และสันขมิ้น	จ�านวน	5	แปลง	

เนื้อที่	184	ไร่

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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4.  ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

	 ตามนโยบายในการจดัต้ังศูนย์อ�านวยการพลงัแผ่นดนิ 

แห่งชาติ	 ซึ่งมอบหมายให้ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็น 

ผูร้บัผดิชอบและตรวจสอบกรณเีจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	อีกทั้งส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้ตั้ง

ศูนย ์อ�านวยการพลังแผ ่นดินเอาชนะยาเสพติด	

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 (ศพส.ปปท.)	 และได้บูรณาการ 

ในการสนธกิ�าลงักบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ	รวมท้ัง	ตรวจสอบการปฏิบตังิาน 

ของเจ้าหน้าทีรั่ฐตามอ�านาจหน้าท่ี	โดยได้ปฏิบัตภิารกจิ	

ตรวจค้นเรือนจ�ากลางพระนครศรีอยุธยา	 เรือนจ�า

จังหวัดระยอง	และกระทรวงยุติธรรมได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ชุดตรวจสอบสถานการณ ์

ในพ้ืนที่	 และชุดปฏิบัติการ	 กรณีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละ

ละเลย	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี	 ท�าให้ 

มกีารแพร่ระบาดของยาเสพติด	หรอืท�าให้มกีารกระท�า

ทีก่่อให้เกดิความเดือดร้อนร�าคาญอย่างยิง่แก่ประชาชน

หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.58



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ต้องขังและญาติผู ้ต้องขังเป็นจ�านวนมาก	 กรณีร้องเรียน 

กล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์	โดยกระจายไปในหลายเขตจังหวัดในพื้นที่	1	จากปัญหา

ดังกล่าว	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 โดย	 ปปท.	 เขต	 1	 ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ	

ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และผู ้บังคับใช้

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สร้างจติส�านกึในการปฏบิติั

งานในหน้าที่	 ลดการใช้อ�านาจหน้าท่ีในทางที่ผิด	 

โดยผูเ้ข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์และผู ้บังคับใช ้กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 

ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	74	คน

2. โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เรื่องรวมพลังป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ “ข้าราชการไทยไม่โกง”

	 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีส�าคัญ	 และมีการแพร่กระจายขยายวงกว้างไปท่ัวโลก	 รัฐบาลได้ให้ 

ความส�าคญัเป็นอย่างมากกับการแก้ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชัน	โดยก�าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน	ส�านักงาน	ป.ป.ท. 

ได้ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เรื่อง	รวมพลัง

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	"ข้าราชการไทยไม่โกง"	ขึ้น	เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม	จริยธรรมในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติ

หน้าที่	 รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ	 ควบคุม	 และถ่วงดุล 

การใช้อ�านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์	"ข้าราชการไทยไม่โกง"	ให้เป็นจริงได้ 

โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้จัดโครงการฯ	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2556	ณ	 โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	 มีผู้เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	471	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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3.  โครงการสัมมนาหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองนักลงทุน และผู้ประกอบการจากการทุจริต

 ให้ความรูแ้ละรบัฟังความคดิเหน็เตรยีมความพร้อมก�าหนดมาตรฐานการคุม้ครองนกัลงทนุและผู้ประกอบการ

จากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชนและบุคลากรจาก 

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	106	คน

4.  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ

	 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2551	มาตรา	53	และมาตรา	54	ได้ก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง

เบื้องต้นส�าหรับผู้กล่าวหา	ผู้เสียหาย	ผู้ท�าค�าร้อง	ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ	ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล

ใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ	 หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ	 ผู้เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	46	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.60



1.  การออกระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ

	 คณะกรรมการ	 ป .ป .ท . 	 ได ้ออกระเ บียบ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 และประกาศคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 2551	 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	11	ฉบับ	ดังนี้

1)		ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์	 

วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือ	 

ผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน

2)		ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

3)		ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เรือ่ง	หลักเกณฑ์ 

และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน

4)		ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์	

วิ ธี การ 	 และเงื่ อนไขการมอบหมายให ้

อนุกรรมการ	พนักงาน	ป.ป.ท.	หรือเจ้าหน้าที่	

ป.ป.ท.	 ด�าเนินการตามมาตรา	 14	 แห่ง 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

5)		ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เรือ่ง	หลักเกณฑ์ 

วิธีการ	 และเง่ือนไขการคัดค้านมิให้กรรมการ	

อนุกรรมการ	พนักงาน	ป.ป.ท.	หรือเจ้าหน้าที่	

ป.ป.ท.	เข้าร่วมด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

6)		ระเบยีบคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์

อื่นใดส�าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 

ในภาครัฐ	พ.ศ.	2554

7)		ระเบียบคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ว ่าด ้วย

มาตรการคุ้มครองเบือ้งต้นตามกฎหมายว่าด้วย

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2554

8)			ระเบียบคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ว ่าด ้วย 

การมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับ

หรือไม่รับเรื่องไว้พิจารณา	พ.ศ.	2554

9)		ระเบียบคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ว ่าด ้วย 

การประชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พ.ศ.	2554

10)	ระเบยีบคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง	 

พ.ศ.	2554

11)	ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมของอนุกรรมการ 

ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	พ.ศ.	2555

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 61



2.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

	 กระทรวงยุติธรรมได้มีค�าสั่ง	ที่	280/2555	จัดตั้ง

ศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ	

ลงวันที่	 3	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2555	 เพื่อบูรณาการ 

การด�าเนินงานตามนโยบายเร ่งด ่วนของรัฐบาล	 

โดยก�าหนดหน่วยงานหลักในการด�าเนินการดังกล่าว	

ได้แก่	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 ส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ส�านักงาน	ปปง.)	

และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ท.)	 โดยให้

หน่วยงานที่มีข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐจัดส่ง

ข้อมูลระหว่างกันเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายที่แต่ละ

หน่วยงานรับผิดชอบและให้แต่ละหน่วยงานจัดต้ัง

หน ่วยประสานงานในการปฏิบั ติ เรื่ อง ดังกล ่าว	 

โดยมอบส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นหน่วยงานหลักในการ

รวบรวมและรายงานผลในภาพรวมของ	3	หน่วยงาน	

	 ศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริต 

ในภาครัฐ	 ได ้ บูรณาการการปฏิบัติการร ่วมกัน	 

จดัชดุปฏิบตักิารด้านการปราบปรามทจุรติในภาครัฐข้ึน

โดยปฏบิตักิารตรวจสอบ	รบัแจ้งเบาะแสและเรือ่งร้องเรียน 

ป้องกันและปราบปรามอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร	 

ณ	 จุดเดียว	 เพื่อให้การด�าเนินการในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอร ์รัปชันเป ็นไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.62



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. จัดท�าแผนแม่บทในการป้องกันการทจุรติ

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร ่วมกับสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด ้า)	 ท่ีปรึกษาเพื่อจัดท�า 

แผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตรายยุทธศาสตร์	

ดังนี้

(1)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในการป้องกัน

การทุจริตในภาครัฐ

(2)	 ยทุธศาสตร์การป้องปรามการทุจรติในภาครฐั

(3)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(4)	 ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2.  การเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ

	 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2551	

มาตรา	 17	 (3)	 บัญญัติให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 

มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนะการก�าหนดต�าแหน่ง

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ตาม 

พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

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

ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยมีฐานข้อมูลจากเรื่องร้องเรียน

การกระท�าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข ้ามายัง

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 2551	 –	 มิถุนายน	

2557	รวมจ�านวน	13,508	เรื่อง	พบว่าหน่วยงานของ

รัฐท่ีมีเร่ืองร้องเรียนสูงสุด	 ได้แก่	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	ซ่ึงในจ�านวนนีเ้ป็นการร้องเรียนต่อองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	สูงที่สุด	จ�านวน	861	 เรื่อง	

ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน	 สะพาน	 

สิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ

	 จากข้อมลูข้างต้นผนวกกบัการวเิคราะห์โครงสร้าง

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

รูปแบบการกระจายอ�านาจในส่วนภมูภิาค	ได้แก่	อบต.	

เทศบาล	และ	อบจ.	พบว่าต�าแหน่งของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

(ข้าราชการประจ�า)	ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสะพาน	 

สิ่งก่อสร้างต่าง	 ๆ	 คือ	 ต�าแหน่งปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	 (อบต.)	 ปลัดเทศบาล	 และปลัด	 อบจ.	 

รวมท้ังหัวหน้าส่วน/ผอ.	 กอง/ผอ.	 ส�านักโยธาหรือ 

การช่าง	 รวมจ�านวน	 10	 ต�าแหน่ง	 รวมถึง	 ต�าแหน่ง	 

ปลดักรงุเทพมหานคร	ผูอ้�านวยการส�านกัการโยธา	และ	 

ผู้อ�านวยการเขต	 กทม.	 จึงได้เสนอมาตรการป้องกัน 

การทุจริตโดยการก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงต้องยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ทุจริตในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 ในการประชุมครั้งที่	 49/2557	 เมื่อวันที่	 17	 

กันยาน	2557	จากนั้นได้เสนอมาตรการดังกล่าวไปยัง 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2557

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 63



1. ตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้และท่ีดิน
ของรัฐ

	 จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ที่เป็น

สภาพป่าไม้สมบูรณ์	 สถานการณ์การบุกรุกท�าลายป่า

ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าให้เป็นพื้นที่แหล่ง 

ท่องเที่ยวและผูก้ระท�าผดิมกัเปน็ผูม้ีอทิธพิล	โดยมกีาร

ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่เข้าบุกรกุท�าลายพืน้ท่ีป่าไม้	ท�าให้

การท�าลายป่าเป็นไปอย่างรวดเรว็และเป็นพืน้ทีบ่รเิวณ

กว้าง	 นอกจากน้ียังมีป ัญหาการหย่อนยานของ 

เจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

ว่าด้วยการป่าไม้	ซึ่งเป็นการสมยอมหรือเอื้อประโยชน์

ให้กับนายทุนผู ้บุกรุกป่า	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 1	 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย	

กอ.รมน.จงัหวดัสระบรุ	ีกรมป่าไม้	กรมอทุยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	สถานีต�ารวจภูธรมวกเหล็ก	และ

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (บก.ปทส.)	 

ด�าเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้และที่ดิน 

ของรฐัประเภทต่าง	ๆ 	ในเขตพืน้ทีท่�าการตรวจยดึพืน้ที่

ป ่าที่ถูกบุกรุกและด�าเนินคดีต่อผู ้กระท�าความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ไปแล้วจ�านวนหลายราย	

2. ตรวจสอบการลักลอบขุดภูเขาในพื้นท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติมวกเหล็ก  

	 ส�านักงาน	ปปท.	เขต	1	ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับ

การร้องเรยีนว่ามีการลกัลอบขดุภเูขา	พบว่า	รถแบค็โฮ	

ประมาณ	 10	 คัน	 ก�าลังขุดดินรอบ	 ๆ	 ภูเขาสูงใส่รถ

บรรทุกสิบล้อประมาณ	50	คัน	เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็น

เจ้าหน้าที่ก�าลังถ่ายภาพในที่เกิดเหตุ	 จึงขับรถแบ็คโฮ

หลบหนีลงจากภูเขา	และรถยนต์บรรทุกสิบล้อ	รถพ่วง

ได้ขบัหลบหนอีอกไปจากทีเ่กดิเหตุ	และบินส�ารวจพ้ืนที่

ความเสียหายจากการลักลอบขุดดินในพ้ืนท่ีป่าไม้	 กับ

ทีมงาน	สกายส์	รีพอร์ต	(ไทยทีวีสีช่อง	3)	เพื่อถ่ายภาพ

ในมุมสูงและตรวจสอบสภาพป่าที่ได้รับความเสียหาย	

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.64



บริเวณพื้นที่ที่เข้าไปตรวจสอบการลักลอบขุดภูเขา บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ต�าบลทับกวาง 
อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปท.เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ส�ารวจพื้นที่ความเสียหายจากการลักลอบขุดดินในพื้นที่ป่าไม้ กับทีมงาน สกายส์ รีพอร์ต (ไทยทีวีสีช่อง 3) 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 65



3. ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท�าบ้านจัดสรร

	 วันที่	15	มกราคม	2557	ส�านักงาน	ปปท.	เขต	1	

ได ้รับเรื่องร ้องเรียนว ่ามีกรณีการบุกรุกพื้นที่ป ่า	 

เพือ่ท�าบ้านจดัสรรในพืน้ทีอ่�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบรีุ	 

จึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง	ในบรเิวณหมูท่ี	่4	บ้านเหวลาด	ต.มวกเหลก็	

อ.มวกเหลก็	จ.สระบุรี	เป็นพืน้ท่ีลาดชันเนินเขาตรวจพบ 

ร่องรอยการขุดปรับพื้นท่ีเพื่อเตรียมท�าบ้านจัดสรร	 

เจ้าหน้าทีไ่ด้ลงค่าพกิดั	(จพีเีอส)	ตรวจค่าพกิดัแล้วพบว่า 

อยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก	 

แปลงที่	1	เนื้อที่ประมาณ	107	ไร่	1	งาน	52	ตารางวา	

คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	7,302,131	บาท	ได้อายัด

รถยนต์บรรทุกสิบล้อ	 จ�านวน	 2	 คัน	 รถยนต์บรรทุก 

สี่ล ้อ	 จ�านวน	 1	 คัน	 รถแบ็คโฮ	 จ�านวน	 4	 คัน	 

รถแทรกเตอร์	จ�านวน	2	คนั	รถไถล้อยาง	จ�านวน	1	คัน	

และด�าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน	 สภ.มวกเหล็ก	 

ตาม	ปจว.ข้อ	9	วันที่	15	มกราคม	2557	และวันที่	27	

มกราคม	2557	ตรวจสอบพืน้ทีบ่กุรกุพืน้ทีส่วนป่าเขาน้อย	

หมู่	4	ต�าบลมวกเหล็ก	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	

พบรั้วลวดหนามฝังดินเสาปูนล้อมรอบตีนเขาเป็น 

วงรอบเนื้อที่	คิดเป็นเนื้อที่ครอบครอง	5	ไร่	1	งาน	41	

ตารางวา	มผีูเ้ข้าบกุรกุยดึถือครอบครอง	บนัทกึลงพิกดั

ไว ้แล ้ว	 เป ็นการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	ได้มอบหมายให้หัวหน้า

สวนป่าเขาน้อย	จังหวัดสระบุรี	กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน	สภ.มวกเหล็ก	ด�าเนินคดีต่อไปแล้ว

ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.66



4. ตรวจสอบการออกโฉนดโดยมิชอบ

	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 1	 รับเรื่องร้องเรียนกรณี 

การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติน�้าตก	 เขาสามหลั่น	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี	 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิ	เมือ่วนัที	่29	มกราคม	2557	บรเิวณสสุานจนี	

มลูนิธสิามคัคกีารกุศลสงเคราะห์เขตติดต่ออทุยานแห่งชาต ิ

น�้าตกเขาสามหลั่น	 บริเวณหมู่	 2	 ต.หนองปลาไหล	

อ.เมอืง	จ.สระบรุ	ีพบว่ามีร่องรอยการแผ้วถางและน�าวสัดุ

ก่อสร้างเข้ามาในพืน้ทีอ่ทุยาน	เจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ

น�้าตกเขาสามหลั่นน�าตรวจและใช้เครื่องมือหาค่าพิกัด	

(GPS)	จ�านวน	2	แปลง	รวมเนื้อที่	35	ไร่	96	ตารางวา	

ซ่ึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกเขาสามหล่ัน	 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าพระฉาย	 จังหวัดสระบุรี	 คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง 

ข้อกล่าวหาให้ผู ้ถูกจับกุมและพวกได้รับทราบและ 

ได้น�าเรื่องไปแจ้งพนักงานสอบสอบเพื่อด�าเนินคดีตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 เมื่อวันที่ 	 9	 กรกฎาคม	 2557	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	และตวัแทนคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาต	ิพร้อมด้วย	พ.ต.ท.ชัยวณิ	เสมาทอง	ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงาน	ปปท.	 เขต	 1	พ.ต.ท.วันนพ	 สมจินตนากุล	 

ผู้อ�านวยการส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 4	

พ.ท.กรทิพย์	 ดาโรจน์	 ผู้อ�านวยการส�านักปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	 3	 และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบรีสอร์ทมวกเหล็ก	 ฮิลไซด์	

กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ	 ในอ�าเภอมวกเหล็ก	

จังหวัดสระบุรี	 ภายใต้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตาม

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
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5. ตรวจสอบสนามฟุตซอล

	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 3	 ตรวจสอบสภาพสนาม 

ฟุตซอลที่ได ้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี	 2555	 

จากการตรวจสอบจากหลาย	 ๆ	 โรงเรียนในพื้นที่ 

ความรับผิดชอบของส�านักงาน	 ปปท.	 เขต	 3	 พบ 

สเป็กที่ระบุไว ้ในสัญญาก่อสร้างใช้แผ่นพลาสติก 

โพลีพร็อพไพลนี	มคีวามหนาไม่น้อยกว่า	12	เซนติเมตร	

ใช้ต่อกันเป็นพื้นปูสนามกว้าง	22	เมตร	ยาว	42	เมตร	

สามารถถอดประกอบ	 และเคลื่อนย้ายสนามได้	 

ขณะตรวจสอบพบพื้นสนามเริ่มเสียหาย	 และมีอาการ

โก่งตัวจากสภาพการใช้งาน

6.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจัดซื้อระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

	 ส�านักงาน	ปปท.	เขต	3	ได้รบัการแจ้งจากเจ้าหน้าที่

ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า	มีการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้างในโครงการระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย	์

(โซล่าเซลล์)	ทีจั่งหวดับรีุรัมย์	เจ้าหน้าท่ีจงึลงพืน้ท่ีตรวจสอบ

ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรก	 ซึ่งเป็นโครงการย่อย

ในงบประมาณประจ�าป ี 	 2556	 ที่กรมส ่งเสริม 

การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้จัดสรรเงินให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่น�าไปพัฒนาในกรณเีร่งด่วนใน	13	

โครงการหลัก	จากงบประมาณรวม	18,506	ล้านบาท	

ซ่ึงโครงการจัดซ้ือระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย	์

หรือโซลล ่าเซลล ์ 	 เป ็นโครงการหนึ่ งในนั้นและ 

มี การด� า เนิ นการ ใน 	 13 	 จั งหวั ดทั่ วประ เทศ	 

ใช้งบประมาณ	548	ล้านบาท	และส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ได้ลงตรวจสอบเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่นด้วย
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8.  ตรวจสอบการรุกล�้าพื้นท่ีป่าบริเวณ
สนามกอล ์ฟสว ่างรีสอร ์ท จังหวัด
เพชรบุรี

 กรณสีนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ทตัง้อยู่ระหว่างรอยต่อ

หมู่ที่	1	ต�าบลเขาย้อยกับหมู่ที่	1	ต�าบลสะพึง	อ�าเภอ

เขาย้อย	จงัหวดัเพชรบุร	ีโดยบรเิวณสนามกอล์ฟตัง้รกุล�า้

ป่าไม้ถาวรป่าห้วยโรงหนองหญ้าปล้อง	การด�าเนินการ	

ส�านักงาน	ปปท.	เขตพื้นที่	7	ได้ด�าเนินการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2557

7.  ตรวจสอบการป้องกันการสวมสิทธิการช่วยเหลือชาวนา

	 วันที่	12	พฤศจิกายน	2557	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

ปปท.	เขตพืน้ท่ี	3	ร่วมกับ	นายอ�าเภอทุ่งศรอุีดม	จงัหวดั

อุบลราชธานี	 และเจ้าหน้าที่ส�านักคดีความมั่นคงของ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(ดเีอสไอ)	ประชมุชีแ้จงเกษตรกร	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และอาสาสมัครเกษตรประจ�าต�าบล	

เพ่ือท�าความเข ้าใจขั้นตอนการแจ ้งขึ้นทะเบียน

เกษตรกรรับเงินชดเชยการผลิตไร่ละ	 1,000	 บาท	 

ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน	 เนื่องจากที่ผ่านมา 

ผู้ปฏิบัติงานยังสับสนกับขั้นตอนท�างานโดยหลังจากนี้

เจ้าหน้าที่	 ป.ป.ท.	 และเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอ	 จะสุ่มตรวจ

สอบจับทุจริตขั้นตอนการแจ้งขึ้นทะเบียนโดยจับตา

เกษตรกรรายใหม่ที่มาขึ้นทะเบียนหลังวันที่	1	ตุลาคม	

2557	เพือ่ป้องกนัการสวมสทิธ	ิรวมทัง้ตรวจจบัการแจ้งขึน้

ทะเบียนพ้ืนที่ปลูกข้าวท่ีไม่ตรงกับพื้นที่ใช้ปลูกจริง	 

เช่น	มีพื้นที่	15	ไร่	แต่ปลูกข้าวเพียง	10	ไร่	แต่แจ้งขึ้น

ทะเบียนเต็มทั้ง	15	ไร่	นอกจากนี้ยังตรวจจับการขยาย

สิทธิ	 เช ่น	 มีที่นามากกว่า	 15	 ไร ่	 แล้วแบ่งซอย 

ให้ลูกหลานมาถือสิทธิส่วนที่เหลือแจ้งขึ้นทะเบียน 

ขอรับสิทธิซ�้าซ้อนกันรวมท้ังให้เช ่าพื้นที่ปลูกข้าว 

แต่เจ้าของนามาขอรับเงินแทนผู้ที่ปลูกจริง	เป็นต้น
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9.  ตรวจสอบการใช้งบประมาณการก่อสร้างของกรมชลประทาน   

	 ส�านักงาน	ปปท.	เขตพืน้ที	่5	ได้ด�าเนนิการตรวจสอบ

การใช้งบประมาณของกรมชลประทานในพืน้ที	่แม่ฮ่องสอน 

เชยีงใหม่	เชยีงรายและพะเยา	จากการตรวจสอบพบว่า

ทุกโครงการ/งาน	มีรูปแบบการด�าเนินการที่ส�านักงาน

ชลประทานจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง	 (ก่อสร้างเอง)	 

โดยใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 เครื่องจักรของทางราชการ	

โดยมีการจัดซื้อวัสดุ	 จ้างแรงงาน	 ปรากฏข้อมูลจาก 

การตรวจสอบและพบพิรุธของโครงการ/งาน	ดังนี้

	1)		มีการตั้งงบประมาณสูงเกินจริง	 โดยก�าหนด

กิจกรรมงานก่อสร้างเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	

เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงานคนงานก่อสร้าง	(ส่วนนี้

จะตัง้งบประมาณไว้สงู	โดยมกีารว่าจ้างแรงงาน

มากเกินความจ�าเป็นไม่สอดคล้องกับปริมาณ

งาน	และใช้เวลาจ้างแรงงานนานถึง	6-8	เดือน)	

และส่วนที่	 2	 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง	 ๆ	 

ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	เช่น	ปูนซีเมนต์	เหล็กเส้น	

ตะปู	 ไม้แบบก่อสร้าง	 เป็นต้น	 โดยโครงการ

ชลประทานจะเป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินงาน

ก่อสร้างเองท้ังหมด	การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน	

และไม่สมประโยชน์กบัการลงทนุและบางแห่ง

ไม่มีการใช้ประโยชน์

2)			มีการด�าเนนิการในลกัษณะการกระท�าท่ีเข้าข่าย

เป็นการแบ่งซือ้หรอืแบ่งจ้าง	ซึง่จากการตรวจสอบ

พบว่าการด�าเนินงานตามโครงการข้างต้น 

ได้มกีารจดัเตรียมงบประมาณทีใ่ช้ในการก่อสร้าง	 

โดยแบ่งแยกให้มีการจัดซื้อวัสดุต่าง	ๆ	ที่ใช้ใน

งานก่อสร้างและจัดจ้างเหมาแรงงานคนเป็น

หลกัในงานก่อสร้าง	ซึง่ในส่วนของวัสดกุ่อสร้าง

ที่ได้มีการจัดซ้ือนั้นได้มีการแบ่งแยกวงเงินงบ

ประมาณให้มีการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างหลาย

รายการและหลายครั้ ง โดยไม ่มี เหตุผล 

ความจ�าเป็น	 ท้ังท่ีโครงการทุกโครงการมี

ลักษณะงานอย่างเดียวกันและสามารถจัดซื้อ

ได้ในห้วงเวลาเดียวกัน	

3)		มีการว่าจ้างแรงงานเท็จ	จากการสอบสวนผู้ที่มี

รายช่ือเป็นผู้รับจ้างที่ปรากฏในบัญชีการเบิก

จ่ายพบว่ามีแรงงานในหมู ่บ้านหรือในพื้นที่

ท�างานเป็นลกูจ้างแรงงานก่อสร้างจ�านวนไม่กีค่น	

และแรงงานที่ เป ็นช ่างหรือแรงงานหลัก

ประมาณ	 10	 คน	 โดยใช้แรงงานจริงประมาณ

วันละ	 20	 คนใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ	 

3	–	4	เดือนก็แล้วเสร็จ	แต่กลับท�าเอกสารเบิก

ค่าจ้างแรงงานต่อวันเป็นจ�านวนมาก	 บางแห่ง 

มมีากถงึวันละ	60	คน	และท�าการเบกิติดต่อกนั

เป็นระยะเวลานานถงึ	6	–	8	เดอืน	และแรงงาน

ทั้งหมดยอมรับว ่าได ้เป ิดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารกรุงไทย	 พร้อมกับท�าบัตรกดเงินสด

(เอทเีอม็)	แต่ไม่เคยได้รับสมุดฯและบตัรเอทเีอ็ม	

ทางโครงการฯ	 โดยเจ้าหน้าที่ของชลประทาน 

จะเป็นผู้เก็บไว้	แล้วน�าเงินสดมาจ่ายให้
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ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.  โครงการประสานเครือข่ายภาครัฐ
ร่วมเอกชนต่อต้านการทุจริตระหว่าง
ประเทศ ครั้ ง ท่ี  4 และพิ ธีลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านวิชาการและด ้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จัดโครงการฯ	 และพิธีลงนาม 

ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและพิธีลงนาม 

ข้อตกลงความร่วมมอืด้านวชิาการและด้านการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	ระหว่างส�านกังาน	

ป.ป.ท.	 กับหน่วยงานเครือข่ายเมื่อวันท่ี	 17	 ธันวาคม	

2557	ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์	 แจ้งวัฒนะ	 กรุงเทพฯ	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 

รบัทราบถงึภารกจิของส�านกังาน	ป.ป.ท.	และเป็นช่องทาง

ท่ีภาคเีครอืข่าย	ผูป้ระกอบการ	และนกัลงทนุชาวต่างชาติ

จะสามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนหากไม่ได้รบัความเป็นธรรม

จากการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการทจุรติประพฤตมิชิอบ	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ

ชาวต่างชาติ	ทัง้นี	้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา	จ�านวน	130	คน
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2.  โครงการประชุมเครือข่ายภาครัฐร่วม 
เอกชนเพือ่ทบทวนและติดตามประเมินผล 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ณ ร ง ค ์ ต ่ อ ต ้ า น 
การทุจริตข้ามชาติให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วย 
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และ
พันธกรณีสากล

	 ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้าน

การทุจริตข้ามชาติให้สอดคล้องกับอนุสัญญา	UNCAC	

2003	 และพันธกรณีสากล	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก ่

นักลงทุนและผู้ประกอบการชาวต่างชาติ	 โดยมีผู้แทน

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และหน่วยงานเครือข่ายที่เป็น 

คูล่งนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวชิาการ

และด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

กบัส�านกังาน	ป.ป.ท.	และหน่วยงานทีเ่ป็นองค์ประกอบ

ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไก

คุม้ครองนกัลงทนุ	ผูป้ระกอบการต่างชาตจิากการทจุรติ

คอร์รัปชัน	 (คณะที่	 6)	 ประกอบด้วย	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	หอการค้าไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ	หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย	

(ICC	Thailand)	มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย	สภาผู้ส่งสินค้า

ทางเรือแห่งประเทศไทย	และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 109	 คน	 

เมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 โรงแรมริชมอนด์	

จ.นนทบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.72



	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 

และองค์กรภาคีเครือข่ายรัฐธรรมนูญ	7	องค์กร	จัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	 ระยะที่	 2	 (พ.ศ.	 2556	 –	 2560)	 และได้ 

น�าเสนอหวัหน้าคณะรกัษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

รับหลักการแล้วนั้น	 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ	 ได้มีบัญชาการให้หน่วยงานภาครัฐ

น�าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ	 

ดังกล่าวแปลงไปสู่การปฏิบัติ	 โดยก�าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 และชี้แจงค�าสั่งคณะรักษา

ความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต	ิที	่69/2557	เรือ่งมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	 

โดยด�าเนินโครงการท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดชลบุร	ี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ	 

ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	1,126	คน

3. โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของรฐั 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 73



5. โครงการปลูกจิตส�านึกและพัฒนา 
เครือข ่ายพลังประชารัฐขับเคล่ือน 
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ด�าเนินการเพื่อปลูกจิตส�านึก

และพฒันาเครือข่ายพลงัประชารฐัขับเคลือ่นธรรมาภบิาล

ต่อต้านการทุจริต	จ�านวน	3	โครงการ	ดังนี้	

	 (1)	 โครงการขับ เคลื่ อนรณรงค ์ต ่อต ้ าน 

การทุจริตตามมาตรา	 63	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	...	ด้านการเสริมสร้างความรู้  

1)	สนับสนุนให้เกิดการด�าเนินการตามกฎหมายตามที่

รัฐได้บัญญัติไว้	 2)	 สร้างกลไกในการให้ประชาชน 

รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้และ 

ต่อต้านการทุจริต	 3)	 เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 

ส่งเสรมิให้หน่วยงานรฐัมส่ีวนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน

การทุจริต	 และ	 4)	 เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู	้

ความเข้าใจในบทบาท	 และมีส่วนร่วมในการรณรงค ์

ต่อต้านและชี้เบาะแสการทุจริต	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	

500	คน	

	 (2)	 โครงการเสริมสร ้างแกนน�าเครือข่าย 

ภาคประชาสั งคมในการต ่ อต ้ านการทุ จ ริ ต 

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ	 1)	 มีแกนน�าเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนให้ความร่วมมือในการป้องกันเชิงพื้นที	่

2)	 แกนน�าเครือข่ายชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

เฝ้าระวัง	 ติดตามและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ 

ในชุมชนตนเอง	 3)	 เกิดการบูรณาการความร่วมมือ 

ด้านการป้องกันการทุจริตระหว่าง	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	

และ	ส�านกังานกจิการยตุธิรรม	และ	4)	ปัญหาการทจุรติ

คอร์รัปชันในภาครัฐลดน้อยลง	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	

500	คน	

	 (3)	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม

ส ่ ง เสริมธรรมาภิบาลและต ่อต ้ านการทุจ ริต  

เพื่อให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่ง

เสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตมีการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เกิดการ

ขบัเคลือ่นอย่างเป็นระบบ	เป็นรปูธรรม	โดยมกีารอบรม

เครือข่ายอบรมเครือข่าย	 จ�านวน	 600	 คน	 และ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจาก	 9	 เขต	พื้นที่รวมทั้งสิ้น	

2,000	คน

4.  โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 (งบกันไว้จ่ายเหลื่อมปี ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ท่ีปรึกษาโครงการเพื่อจัด

ท�ากจิกรรมปลกูฝังจติส�านกึ	ทศันคต	ิค่านยิมความซ่ือสัตย์	ตลอดจนสร้างองค์

ความรู้	 ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การจัดตั้งเป็นชมรมในโรงเรียน	 การประกวดหนังสั้นหรือคลิปและการแสดง

บนเวทขีองเดก็และเยาวชนเพือ่ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัและส่งเสรมิความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 การจัดท�าคู่มือการด�าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการปลูกจิต

ส�านึก	ทัศนคติ	ค่านิยม	ความชื่อสัตย์	สุจริตและต่อต้านการทุจริตส�าหรับเด็ก

และเยาวชน	มีทะเบียนข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	

ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	3,000	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.74



1. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก ร ณี ก า ร จั ด ซื้ อ 
เครื่องออกก�าลังกายของกรมพลศึกษา
และกรมการท่องเที่ยว

	 กรมพลศึกษาและกรมการท่องเท่ียว	 ได้จัดท�า 

งบประมาณเพิม่เตมิ	(แปรญตัต)ิ	จากสภาผูแ้ทนราษฎร

เพื่อจัดท�าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกก�าลังกาย	

โดยพบข้อมูลดังนี้

	1)		 กรมการท่องเที่ยว	 ด�าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์

เคร่ืองเล่นนนัทนาการและออกก�าลงักายตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	2555	ถึง	2557	จ�านวน	112	สัญญา 

จ�านวนเงินที่จัดซื้อ	715,099,500	บาท

	2)		 กรมพลศึกษา	 ได้ด�าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์

เครื่องเล่นนันทนาการและออกก�าลังกาย

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 ถึง	 2556	 จ�านวน	 14	

สญัญา	จ�านวนเงนิท่ีจดัซือ้	702,853,106	บาท

	3)		 ในการจดัสรรอปุกรณ์และน�าไปตดิตัง้ให้แต่ละ

พืน้ที	่ส่วนใหญ่คนในพืน้ท่ีจะไม่ทราบและไม่มี

การท�าเรื่องขอรับการสนับสนุน	 แต่จะเป็น

นักการเมืองหรือหัวคะแนนในพื้นที่จะเป็น 

ผูม้าสอบถามและด�าเนนิการให้	ส่วนคนในพืน้ที่

จะมีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อรับอุปกรณ์อย่างเดียว

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

	4)		 ราคาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นนันทนาการและ 

ออกก�าลงักาย	ของกรมพลศกึษา	และกรมการ

ท่องเทีย่ว	ทีจ่ดัซือ้มรีาคาสงูกว่าความเป็นจรงิ

หลายเท่าตัว	 เช่น	 ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์	 

ที่จัดซื้อในราคาสูงถึง	980,000	บาท	ในขณะ

ที่หน่วยงานอื่นจัดซื้อในราคาเพียง	 85,000	

บาท	 ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องใน

กระบวนการต่าง	ๆ	และที่ส�าคัญเหตุใดจึงจัด

ซื้อในราคาสูงขนาดนี้และใครจะได้ประโยชน์

	5)		 การท�าสัญญาส่วนใหญ่จะมีความเร ่งรีบ 

ด�าเนนิการ	ตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอเรือ่งขออนมัุติ	

และจัดซ้ือจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	

และบางสัญญามีการขอยกเว้นไม่ด�าเนินการ

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วย 

การพัสดุ	 ด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 

พ.ศ.	2549	(E-Auction)	โดยอ้างว่าเป็นพัสดุ

ทีต้่องจดัซือ้เร่งด่วน	หากล่าช้าจะท�าให้ราชการ

เสยีหาย	แต่กลบัท�าสญัญาเมือ่เวลาผ่านไปแล้ว

เกอืบ	3	เดอืน	และการจดัซือ้เครือ่งออกก�าลงักาย 

ไม่ใช่ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว

	6)		 พืน้ทีไ่ด้รบัการจดัสรรไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน	

เช่น	ตดิตัง้ไว้ทีโ่รงเรยีนแต่อปุกรณ์มขีนาดใหญ่

ไม่เหมาะสมกับเด็ก	 หรือติดตั้งในพื้นที่ของ

เอกชน	 หรือติดตั้งไว้ในบริเวณที่ห่างไกลจาก

ชุมชน	เป็นต้น

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 75



2. การตรวจสอบการบรหิารงานโดยทจุรติของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
การบริหารงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของ 

ผู้กล่าวหาและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

6	ประเด็น

	 ประเด็นที่	1	ประโยชน์ทับซ้อน	

	 ประเด็นท่ี	 2	 การจัดซื้อยา	 เวชภัณฑ์	 เครื่องมือ 

ทางแพทย์	

	 ประเด็นที่	3	น�าเงินไปใช้ส�าหรับในโครงการต่างๆ	

ของโรงพยาบาลเอกชน	

3. การตรวจสอบความไม่โปร่งใสในส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องค์การค้าของ สกสค.  
และคุรุสภา

	 การตรวจสอบ	 พบว่ากองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ

และส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู	้

ช.พ.ค.	ซึง่เป็นข้อตกลงระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษากับบริษัท	 บิลเลี่ยน	 อินโนเวเท็ด	 กรุ๊ป	

จ�ากัด	 มีมูลค่าความเสียหายเป็นจ�านวนมากและ 

อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง	 และมีการกระท�าทุจริต	 

	 ประเด็นที่	4	มีลักษณะการกระท�าเป็นการตกแต่ง

บัญชี

	 ประเด็นที่	5	การปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน

ของเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 ประเ ด็นที่ 	 6	 การคัดเ ลือกคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห ่งชาติในส ่วนของผู ้แทน 

ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ	สรรหาที่ไม่โปร่งใส

ซ่ึงอาจมีบคุคลทีม่ส่ีวนสมรูร่้วมกนัก่อให้เกดิความเสียหาย

ต่อกองทุนฯ	 โดยได ้มีการเร ่งรัดการด�าเนินการ 

ในส่วนของหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถ

ยึดอายัดทรัพย์สิน	เพื่อยับยั้งความเสียหาย

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.76



4. การตรวจสอบโครงการก ่อสร ้างสนามกีฬาระดับอ�า เภอ ซึ่ งด�า เ นินการ  
โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

	 ผลการตรวจสอบพบว่า	 เมื่อปี	 2553	 ได้มีมติ 

คณะรฐัมนตร	ีอนมุตัหิลกัการให้กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา	ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด	 โดยในส่วน

ของสนามกีฬาระดับอ�าเภอและระดับต�าบลให้จัดท�า

แผนการด�าเนินงาน	 ตลอดจนงบประมาณเสนอ 

คณะรัฐมนตรีต่อไป	 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและ 

กีฬาได้เสนอแผนการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอ

และระดับต�าบล	 พ.ศ.	 2555-2559	 ประกอบด้วย	

แผนการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอ	 รวม	 690	

อ�าเภอและแผนการก่อสร้างสนามกฬีาระดบัต�าบล	รวม	

1,114	ต�าบล	รวมงบประมาณ	29,928	ล้านบาท	และ

ได้รับอนุมัติหลักการ	 แต่คณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินการ 

จดัท�าแผนการก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายเงนิตามล�าดบั

ความส�าคัญและจ�าเป็น	โดยในการด�าเนินการโครงการ

สนามกีฬาดังกล่าว	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ได้รับ

งบประมาณในการด�าเนินการโครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาระดับอ�าเภอ	 21	 โครงการ	 และในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2556	ได้รบังบประมาณในการด�าเนนิการโครงการ

ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอและระดับต�าบล	 

60	โครงการ	รวมวงเงินงบประมาณ	1,584	ล้านบาท	

ในการลงพื้นที่ตรวจสอบหลายพื้นที่	พบข้อสังเกตและ

ลกัษณะทางกายภาพทีท่�าให้น่าเชือ่ว่า	ในการด�าเนนิการ 

โครงการดังกล่าว	อาจจะมกีารกระท�าการทุจริตเกดิขึน้	

เช่น	 สนามฟุตบอลไม่ราบเรียบ	 พื้นลู่วิ่งไม่เรียบพบ 

ก้อนหินขนาดใหญ่	 และไม่ได ้มีลักษณะเป็นลู ่วิ่ง 

ตามแบบที่ก�าหนดไว้	 รางระบายไม่สามารถใช้งานได	้

เมื่อฝนตกท�าให้มีน�้าท่วมขัง	 ที่นั่งอัฒจันทร์หลุดร่อน 

มีรอยแตกร้าวและผนังแตกร้าว	เช่น	เดียวกับผนังของ

โรงยิมเอนกประสงค์	 ลานกีฬาเอนกประสงค์แผ่นยาง

สังเคราะห์ลอกหลุดร่อน	เป็นต้น

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 77



ด้านการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. โครงการส�านักงาน ป.ป.ท. สัญจรพบรัฐวิสาหกิจ 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 โดยส�านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 3	

ด�าเนินโครงการสัญจรพบรัฐวิสาหกิจ	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558	

ณ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 กรุงเทพฯ	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย 

เจ้าหน้าทีภ่าครฐัในหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ	เพือ่ให้เป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงั	

ติดตาม	 แจ้งเบาะแสการทุจริต	 โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม	จ�านวน	14	แห่ง	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	236	คน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	โดยส�านักคุ้มครองและป้องกัน	ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง	ติดตาม	 แจ้งเบาะแส

การทุจริต	ซึ่งมีภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	และเขตพื้นที่	1	–	9	รวม	10	แห่ง	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	531	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.78



1. การตรวจสอบคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าว
ในคลังสินค้า ภายใต้โครงการรับจ�าน�าข้าว 

	 องค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	 และองค์การตลาด 

เพื่อเกษตรกร	 (อตก.)	 ด�าเนินโครงการรับจ�าน�าข้าว	

ตั้งแต่ปี	 2551/2552	 ถึง	 2556/2557	 โดยมีการ 

เ ก็บรักษาข ้าวในคลังสินค ้าทั่ วประเทศ	 ต ่อมา	 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค�าสั่ง	 ที่	 177/2557	 

ลงวันที่	 6	 มิถุนายน	 2557	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบปรมิาณและคณุภาพข้าวคงเหลอืของรฐั	และ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน	

จ�านวน	100	ชุด	 เพื่อตรวจสอบข้าวที่อยู่ในคลังสินค้า

ทั้งหมด	 โดยผลการตรวจปรากฏว่าข้าวท่ีเก็บรักษา 

ในคลังสินค้าต่าง	 ๆ	 บางแห่งสูญหาย	 บางแห่งข้าว 

ไม่ได้มาตรฐาน	และบางแห่งข้าวเสื่อมคุณภาพ	ซึ่งหลัง

จากตรวจพบ	คณะอนกุรรมการฯ	ได้แจ้งให้ส่วนราชการ

ทั้ง	อคส.	และ	อตก.	ไปด�าเนินการแจ้งความร้องทุกข์

ต่อพนกังานสอบสวนเพือ่ให้สอบสวนหาผูก้ระท�าความผิด 

มาลงโทษตามกฎหมาย

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยต�ารวจภูธรจังหวัด	

33	 จังหวัด	 ได ้รับการร ้องทุกข ์และส ่งส�านวน 

การสอบสวนคดอีาญา	ระหว่าง	อคส.	หรอื	อตก.	แล้วแต่กรณ	ี 

(ผู้กล่าวหา)	 กับบริษัทผู้ประกอบการ	 (เซอร์เวย์เยอร์)  

ในฐานะคู่สัญญา	 (ผู้ต้องหา)	 มายังส�านักงาน	 ป.ป.ท.	

โดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนกับ 

การกระท�าอันเป็นการทุจริตในภาครัฐ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 79



2.  การตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน�้า
บาดาลของกรมทรัพยากรน�้าบาดาล

	 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริต	 (ศอตช.)	 

โดยส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และ	 สตง.	 

ร่วมกันตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน�้าบาดาล	 

หลังมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจ�านวนมากเก่ียวกับ 

การใช้งบประมาณปี	 2557	 ซึ่งจากการตรวจสอบ 

จะด�าเนินการย้อนหลังตั้งแต่ปี	2547	-	2557	จ�านวน

ทัง้สิน้	44,271	บ่อ	ซึง่ใช้งบประมาณ	895,300,100	บาท	

โดยเฉพาะปี	2557	มกีารตัง้งบประมาณ	103	ล้านบาท	

ส�าหรับอุดกลบบ่อน�้าบาดาล	ทั้งสิ้นจ�านวน	4,886	บ่อ	

ของส�านักงานทรัพยากรน�้าบาดาล	12	เขตทั่วประเทศ	

เพื่อกลบบ่อบาดาลตามมาตรฐาน	 (ตกเฉล่ียบ่อละ

ประมาณ	 16,000	 -	 18,000	 บาท)	 ในเบ้ืองต้นพบ 

ข้อพิรุธ	3	ส่วน	คือ	1)	เอกสารเบิกจ่ายและค่าแรงงาน	

2)	 การสอบถามประชาชนในพื้นที่และได้ค�าตอบว่า 

ไม่ได้ท�าครบตามขั้นตอนที่ก�าหนด	3)	ตรวจสอบสภาพ

ความเป็นจรงิของบ่อบาดาล	พบว่าไม่ได้ตามมาตรฐาน	

	 	 ทั้งนี้ 	 จากการสุ ่มตัวอย่างด ้วยการส�ารวจ 

บ่อทีท่�าการอดุกลบแล้วในพืน้ทีข่อนแก่น	มหาสารคาม	

ชลบุรี	นครปฐม	เชียงใหม่	และระยอง	พบพยานบุคคล

และหลกัฐานทีส่ามารถบ่งชีถ้งึพฤตกิรรมทีอ่าจจะทจุรติ

ของเจ้าหน้าท่ีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะในส่วนของ

การอุดกลบไม่เป ็นไปตามมาตรฐาน	 หรือ	 TOR	 

โดยการใช้วัสดุซีเมนต์ผสมกับวัสดุอื่นเทกรอกลงไป 

จากปากบ่อเพยีงต้ืน	ๆ 	หรือ	ท�าเพยีงแท่นปนูปิดปากบ่อ

โดยไม ่อุดกลบลงไปในเส ้นท ่อ	 การตรวจสอบ 

ดังกล่าว	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	 

โดยใช้เครือ่งมอื	seismic	test	ตรวจสอบความต่อเน่ือง 

ของซีเมนต์ในเส้นท่อซ่ึงผลบ่งชี้จากเคร่ืองมือท่ีปรากฏ

เป็นกราฟในหลายพื้นที่พบข้อพิรุธ	 โดยเชื่อได้ว่าใน 

เขตพ้ืนทีอ่ื่นน่าจะพบการทจุริตในลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน�้าบาดาล
ของกรมทรัพยากรน�้าบาดาล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.80



3.  การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดบัอ�าเภอและระดบัต�าบล กรมพลศกึษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	

ร่วมกับหน่วยงานภายใต้	 ศอตช.	 ได้แก่	 ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	และ	สตง.	ร่วมกนัด�าเนนิการตรวจสอบโครงการ

ก ่อสร ้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอและระดับต�าบล	 

ซึ่งกรมพลศึกษา	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 

ได้เสนอแผนการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ�าเภอ 

และระดับต�าบล	พ.ศ.	 2555	 –	 2559	 ประกอบด้วย	

แผนการก่อสร้างสนามกฬีาระดบัอ�าเภอ	รวม	690	อ�าเภอ 

และแผนการสร้างสนามกีฬาระดับต�าบล	รวม	1,114	ต�าบล 

งบประมาณ	29,928	ล้านบาท	พบว่ามีการด�าเนินการ

ใน	11	จังหวัด	12	อ�าเภอ	ซึ่งด�าเนินการจัดจ้างโดยวิธี

พิเศษ	 มีการส่งมอบงานและจ่ายเงินตามสัญญาแล้ว 

แต่สนามกีฬามสีภาพช�ารดุเสยีหายใช้งานไม่ได้การก่อสร้าง

ไม่ตรงตามสเปคท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หลาย

แห่งปฏิเสธไม่ยอมรับมอบโครงการซ่ึงในช้ันการตรวจ

สอบพบว่า	 มีความผิดปกติหลายประเด็น	 ซ่ึง	 ศอตช.	

โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	สรุปส�านวนการตรวจสอบส่งให้	

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 นอกจากนี้	 ยังอยู่ในช่วงรับประกัน

การก่อสร้างตามสญัญาก�าหนดไว้	2	ปี	ศอตช.	จะด�าเนินการ

เร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาซ่อมบ�ารุงสนามกีฬา

ที่ช�ารุดเสียหายให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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4. การตรวจสอบคดทุีจรติการจดัซ้ือท่ีดนิและโครงการบ่อบ�าบดัน�า้เสีย สมทุรปราการ 
(คลองด่าน)

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที	่ 

16	 พฤษภาคม	 2559	 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง 

ยื่นค�าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม ่

ตามมาตรา	75	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 2552	 กรณีที ่

ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ

ช�าระเงินให้แก่กิจการร่วมค้า	 NVPSKG	 ตามค�าชี้ขาด

ของอนญุาโตตลุาการ	และให้	ศอตช.	เป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานงานกับหน ่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข ้อง 

ในการรวบรวมข้อมลูหลกัฐานสนบัสนนุการด�าเนนิการ

ของกระทรวงการคลัง	

	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม	ในฐานะประธาน

กรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาต	ิมคี�าสัง่

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานและรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการออกแบบรวม 

ก่อสร้างฯ	มอี�านาจหน้าทีใ่นการประสานงานและรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ 

ดังกล่าว	 โดยมีอธิบดีอัยการส�านักงานคดีปกครอง 

เป็นประธานอนุกรรมการ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ประกอบด้วยส�านกังาน	ป.ป.ช.	ส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดิน	ส�านักงาน	ปปง.	กระทรวงการคลัง	กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

เลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นอนกุรรมการ	และ

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เป็นฝ่ายเลขานุการ

ผลการด�าเนินการ	

	 -	 กระทรวงการคลัง 	 โดยพนักงานอัยการ	

ส�านักงานคดีปกครองได้ยื่นค�าขอให้ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา	 75	 เมื่อวันที่	 

22	กรกฎาคม	2559	

	 -	 กรมควบคุมมลพิษโดยพนักงานอัยการ	

ส�านักงานคดีปกครองได้ยื่นค�าขอให้ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา	 75	 เมื่อวันที่	 

28	กรกฎาคม	2559

	 -		ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ยื่นค�าขอให้

ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา	 75	

เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2559	ปัจจุบันศาลปกครองให้ยก

ค�าร้องในส่วนของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ทัง้นี	้ได้เสนอคณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการด�าเนนิ

การตามมติดังกล่าวแล้ว

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.82



5. การตรวจสอบการด�าเนินการโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : โครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) 

	 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)	

ได้มมีตแิละข้อส่ังการในการประชมุ	คตช.	ครัง้ที	่7/2558	 

เมื่อวันท่ี	 30	 ตุลาคม	 2558	 ให้ด�าเนินการติดตาม 

และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 

ในระดบัพืน้ที	่ตามมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบั

ต�าบล	 (ต�าบลละ	 5	 ล้านบาท)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2558	เหน็ชอบมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู ่ระดับต�าบลและอนุมัติงบประมาณ 

ในการด�าเนินมาตรการเป็นวงเงนิ	จ�านวน	36,275	ล้านบาท 

โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด�าเนนิการ	จดัสรรงบประมาณให้ต�าบลละ	5	ล้านบาท	

จ�านวน	7,255	ต�าบล	

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	

ด�าเนินการการเฝ้าระวัง	 ติดตาม	 และตรวจสอบ

โครงการ	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	 การสร้างการรับรู ้ เพื่อสร ้างความเข ้าใจ 

ด�าเนนิการประชมุชีแ้จง/ประสานความร่วมมอืการปฏบัิตงิาน

ร่วมกับฝ่ายปกครอง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ตลอดจนภาคประชาชน	 การจัดท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ	 (MOU)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 

เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตภายใต ้ โครงการมาตรการส ่ ง เสริม 

ความเป็นอยู่ระดับต�าบล	(ต�าบลละ	5	ล้านบาท)

 2)	ป้องปราม	/	ป้องกนัการทจุรติ	โดยส�านักงาน	ปปท. 

เขตพืน้ที	่1	-	9	ได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม	ตรวจสงัเกตการณ์	

ติดตามผลการด�าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู ่ระดับต�าบล	 (ต�าบลละ	 5	 ล้านบาท)	 

เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการทุจริตโครงการ

ดังกล่าว

	 3)	ปราบปรามการทจุรติ	เป็นการบงัคบัใช้กฎหมาย

โดยได ้รับเรื่ องร ้องเรียนการด�า เนินโครงการฯ	 

จ�านวน	56	เรื่อง	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง	

จ�านวน	 32	 เรื่อง	 ตรวจสอบแล้วไม่พบการทุจริต	 

จ�านวน	 4	 เร่ือง	 ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลเสนอ 

ต้ังคณะอนกุรรมการฯ	จ�านวน	1	เรือ่ง	ไม่รบัไว้ด�าเนนิการ 

จ�านวน	 1	 เรื่อง	 ส่งเรื่องให้	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

จ�านวน	2	เรื่อง	และยุติเรื่อง	จ�านวน	16	เรื่อง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายภาคประชาสังคม 
ในการต่อต้านการทุจริต 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 โดยส�านักคุ ้มครองและป้องกัน	 และ 

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เขตพื้นที่	 1-9	 

ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการต่อต้าน 

การทุจริต	ประชาสังคมมุง่เน้นในการพัฒนาศกัยภาพแกนน�าเครือข่าย

ภาคประชาชนโดยจะขยายบทบาทไปยังภาคประชาสังคม	 เพื่อให้

บทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐและภาคประชาสังคมมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้	

ด�าเนินการจัดทั้งในกรุงเทพฯ	 และเขตพื้นที่	 1-9	 มีแกนน�าเครือข่าย 

ภาคประชาสังคม	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	1,467	คน

กรุงเทพมหานคร

1. โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม 
เ พื่ อ พั ฒ น า แ ห ล ่ ง ก า ร
ข่าวด้านการป้องกันและ 
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 
ส�านักงาน ป.ป.ท. 

	 ด�าเนินการสร้างองค์ความรู ้และ

พัฒนา บุคลากร ให ้ เป ็ นมื ออาชีพ 

ในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและ

พสิจูน์ทราบเกีย่วกบัการทุจรติในภาครัฐ

และพฒันากลุม่เครือข่ายบคุคลภายนอกให้ 

เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนให้มปีระสทิธภิาพ 

และมีส ่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ 

ตรวจสอบโครงการของภาครฐั	ผูเ้ข้าร่วม	

จ�านวน	75	คน

 

2. โครงการส�านกังาน ป.ป.ท. 
สัญจรพบรัฐวิสาหกิจ 

	 ด�าเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้

การต่อต้านการทุจริต	 โดยให้ตระหนัก

ถึงผลกระทบที่ระบบราชการได้รับจาก

การกระท�าทุจริตในภาครัฐร่วมสร้าง

กลไกการป ้องกันและปราบปราม 

การทจุรติให้เข้มแข็งและมปีระสทิธภิาพ	

สร้างเครือข่ายและแหล่งข่าวในภาค

รัฐวิสาหกิจ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม	จ�านวน	8	

แห่ง	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	100	คน	

ด้านการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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4. โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
 (เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

	 ด�าเนินการพฒันาและสนบัสนนุข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตโดย 

จัดท�าหลักสูตร	 คู่มือ	 และแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐ 

ต่อต้านการทุจริต	อบรม	วิทยากรตัวคูณ	จ�านวน	500	คน	หน่วยงาน

ที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณน�าหลักสูตร	 คู่มือ	 และแนวทาง 

การสร้างเครอืข่ายไปจดัอบรม	ให้ความรู	้ปลกุจติส�านกึในการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจรติให้กบัเครอืข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

ภายในหน่วยงาน	จ�านวน	250	หน่วยงาน	เพือ่ให้ได้เครอืข่ายภาครฐั 

ต่อต้านการทุจริต	 ไม่น้อยกว่า	 จ�านวน	 15,000	 คน	 โดยม	ี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(มศว)	เป็นที่ปรึกษาโครงการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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1.  การตรวจสอบคดทุีจรติการเก็บรกัษาข้าว 
ในคลงัสินค้า ภายใต้โครงการรบัจ�าน�าข้าว

	 ต ามค� า ส่ั งคณะรั กษาความสงบแห ่ งชา ติ	 

ที่	 177/2557	 ลงวันที่	 6	 มิถุนายน	 2557	 แต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

คงเหลือของรัฐและคณะอนุกรรมการดังกล่าว	ได้แต่งตั้ง 

คณะท�างาน	 จ�านวน	 100	 ชุด	 เพื่อตรวจสอบข้าว 

ที่อยู ่ในคลังสินค้าทั้งหมด	 ตั้งแต่ป ี	 2551/2552	 

ถึง	 2556/2557	 โดยมีองค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	 

และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 (อ.ต.ก.)	 รับผิดชอบ

การเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าทั่วประเทศ	

ด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญ

	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าใน

จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาข้าวของ

องค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	 ผลการตรวจสอบ	 พบว่า	 

มีการน�าข้าวในสถานที่เก็บรักษาข้าวส่งไปแปรสภาพ 

ยังจังหวัดก�าแพงเพชร	 แต่ไม่มีการส่งข้าวไปจริงม	ี 

เพยีงการจดัท�าเอกสารส่งและรบัข้าวเท่านัน้	การเกบ็รกัษา

ในคลังสินค้าต่าง	 ๆ	 บางแห่งสูญหาย	 บางแห่งข้าว 

ไม ่ได ้มาตรฐาน	 และบางแห่งข ้าวเส่ือมคุณภาพ	

เนื่ องจากถูก ท้ิง ไว ้ ไม ่มีการรมยาและปรับปรุ ง 

คุณภาพข ้ า ว ต ามก� า หนด เวล า ร วมทั้ ง ทุ จ ริ ต 

โดยการน�าข้าวเจ้าไปล้อมข้าวเหนยีว	โครงการฯ	ดงักล่าว

สร้างความเสียหายมีมูลค่าสูงถึง	 115,625	 ล้านบาท	 
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ดงัน้ัน	คณะอนกุรรมการฯ	แจ้งให้ส่วนราชการทัง้	อคส.	

และ	 อ.ต.ก.	 ไปด�าเนินการแจ ้งความร ้องทุกข  ์

ต่อพนักงานสอบสวน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	สถานี

ต�ารวจภูธรจังหวัด	 33	 จังหวัด	 เพื่อให้สอบสวนหา 

ผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษตามกฎหมายและส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติได้รับเรื่องร้องทุกข์และส่งส�านวน 

การสอบสวนคดีอาญาระหว่าง	อคส.	หรือ	อ.ต.ก.	แล้ว

แต่กรณ	ี(ผูก้ล่าวหา)	กบับรษิทัผูป้ระกอบการ	(เซอร์เวย์

เยอร์)	 ในฐานะคู่สัญญา	 (ผู้ต้องหา)	 มายังส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 โดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

มีส่วนกับการกระท�าอันเป็นการทุจริตในภาครัฐ

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 รับส�านวนการสอบสวน 

ที่เก่ียวข้องกับการโครงการรับจ�าน�าข้าวซึ่งในเบื้องต้น

ได้รายงานข้อเท็จจรงิให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ทราบแล้ว 

มีมติ ในการประชุมครั้ งที่ 	 66/2559	 เมื่ อวันที	่ 

15	 กันยายน	 2559	 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

แนวทางการด�าเนินคดีส�านวนลักษณะดังกล ่าว	 

ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้แต่งตั้งคณะท�างานเตรียม 

ความพร้อมคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า	

เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2559	 และส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

ได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นคดีใหม	่

จ�านวน	990	ส�านวน	และยงัมคีดทีีต้่องรอรบัเพิม่เตมิอกี 

จ�านวน	9	ส�านวน	
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2. การตรวจสอบการด�าเนินการโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 
 โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) 

	 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	

มีมติและข้อสั่งการในการประชุม	คตช.	ครั้งที่	7/2558	

เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2558	ให้ด�าเนินการติดตามและ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 

ในระดบัพืน้ที	่ตามมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดับ

ต�าบล	 (ต�าบลละ	 5	 ล้านบาท)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมื่อวันที่	1	กันยายน	2558	เห็นชอบมาตรการส่งเสริม 

ความเป็นอยู ่ระดับต�าบลและอนุมัติงบประมาณ 

ในการด�าเนนิมาตรการเป็นวงเงนิรวม	36,275	ล้านบาท	

โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ต�าบลละ	5	ล้านบาท	

จ�านวน	7,255	ต�าบล
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3. การตรวจสอบการทุจริตกรณี ออกโฉนดที่ดินกว่า 200 ไร่ ในพื้นที่ภูเรือ

	 วันที่ 	 21	 สิงหาคม	 2560	 เวลา	 10.00	 น.	 

นายประยงค์	 ปรียาจิตต์	 	 เลขาธิการคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ในฐานะเลขานกุาร	ศนูย์อ�านวยการต่อต้านการ

ทุจริตแห่งชาติ	(ศอตช.)	ร่วมกับ	กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดเลย	 (กอ.รมน.จ.เลย)	ส�านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 6	 (อุดรธานี)	 หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่	ลย	7	(ภูเรือ)	และอ�าเภอภูเรือ	จังหวัดเลย	

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ร่วมกันลงพื้นที่

เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนี้	 โดยหากปรากฏว่า	 เจ้า

หน้าที่ของรัฐได้ด�าเนินการออกโฉนดที่ดินทั้ง	 6	 แปลง	

อันเป็นการกระท�าทุจริตในภาครัฐแล้วจะน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 เพ่ือด�าเนินการตามพระราช

บัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2551

	 ส�าหรับการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ	 ศอตช.	 

ในครั้งนี้	 นอกจากเป็นการตรวจสอบเพื่อด�าเนินคดีกับ

ผู้กระท�าผิดแล้วยังเป็นการขยายผลเพื่อป้องกันมิให้มี

การน�ารปูแบบการออกเอกสารสทิธใินลกัษณะเดยีวกนันี้

ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ที่เคยถูกเพิกถอน	

น.ส.	3	ก.	ในพื้นที่อื่นอีกต่อไป
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4.  การตรวจสอบนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าด�าเนินการ
อนุมัติโอน (ย้าย)

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้รับการแจ้งข้อมูลจาก 

เจ้าหน้าทีส่งักดัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่แห่งหนึง่ว่า

ถูกผู ้ต้องหาซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าด�าเนินการอนุมัติโอน	 (ย้าย)	 

ให้ไปปฏบิตัหิน้าทีย่งัองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งนัน้	

จ�านวน	100,000	บาท	โดยได้มีการนัดหมายเพื่อตกลง

รายละเอียดค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินการ	 ในวันท่ี	 

17	มนีาคม	2560	ณ	ร้านค้าแห่งหนึง่ในอ�าเภอปากคาด	

จังหวัดบึงกาฬ	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 

มอบหมายกองปฏิบัติการพิเศษ	 (กอท.	 ในปัจจุบัน)	

ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิร่วมกบัส่วนปฏบัิติการข่าว

และปราบปรามยาเสพติด	 3	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 

ในวันนัดหมายผู ้ต ้องหาได ้มาตามนัดและตกลง 

เรียกค่าใช้จ่าย	จ�านวน	90,000	บาท	ก�าหนดช�าระทนัท ี

ท่ีผู้เสียหายได้รับหนังสือแจ้งรับโอนให้มารับต�าแหน่ง	

ต่อมาผู้เสียหายได้ประสานข้อมูลว่าผู้ต้องหานัดหมาย

ให้น�าเงินมาช�าระ	 ณ	 สถานท่ีนัดหมายเดิมในวันที	่ 

22	 เมษายน	 2560	 ส�านักงาน	 ปปท.	 เขตพื้นที่	 4	 

จงึประสานแจ้งข้อมลูต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูร 

เมืองบึงกาฬ	 ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ท�าการ

จับกุมผู ้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นธนบัตรฉบับละ	

1,000	 บาท	 จ�านวน	 90	 ใบ	 มูลค่า	 90,000	 บาท	 

ผู ้ต้องหาให้การรับสารภาพ	 นายอ�าเภอจึงมีค�าสั่ง 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและมีค�าสั่งให้ผู้ต้องหา

พ้นจากต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นับแต่วันที่ถูกจับกุม	 จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ 

ผูเ้สยีหายมไิด้โอน	(ย้าย)	ไปปฏบิติัหน้าทีใ่นอกีแห่งหนึง่

แต่อย่างใด

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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1. บทบาทด้านภารกิจหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน ป.ป.ท. 
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ 
 หน่วยงานภาครัฐ 

(1)		 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
(Integrity	and	Transparency	Assessment	–	ITA)

	 	 	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินโครงการ	 ITA	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 

จนถึง	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ตามใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ก�าหนด	 

โดยมีโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	 เป็นท่ีปรึกษา	 โครงการผลการประเมิน	 ITA	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 

มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐ	222	หน่วยงาน	เท่ากับ	ร้อยละ	84.61	

	 	 	 	 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	–	2561

	 	 	 	 1.	 การเปรียบเทียบคะแนน	ITA	ระดับกรม

	 	 	 	 	 	 จากการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละปีงบประมาณ	 พบว่า	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 

ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 คะแนนเพิ่มข้ึน	 2.12	 คะแนน	 จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 ถึงปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2560	คะแนนเพิ่มขึ้น	2.63	คะแนน	โดยรวมจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

คะแนนเพิ่มขึ้น	4.75	คะแนน	และจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คะแนนเพิ่มขึ้น	

1.71	คะแนน	ดังแสดงในแผนภูมิดังต่อไปนี้
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  งบ ร มาณ พ.ศ.      

 . บทบาทด้า ภารกิจห ัก 

     1.1   การ ฏิบัติงา ตาม   ยุทธศาสตร์ส า ักงา   . .ท.  ร จ า  งบ ร มาณ พ.ศ.      

ยุทธศาสตร์ที่   พัฒ า ร สิทธิภาพการ ้องกั    เสริมสร้างธรรมาภิบา ของห ่วยงา ภา รัฐ  

          ( ) โ รงการ ร เมิ  ุณธรรม    วามโ ร่งใสใ การด าเ ิ งา ของห ่วยงา ภา รัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) 
  ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำร ITA ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จนถึง  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป .ป.ช. ก ำหนด ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. โดยกองป้องกันกำรทุจริต ได้ร่วมกับ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ เป็นที่ปรึกษำโครงกำรผลกำรประเมิน ITA 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนภำครัฐ 222 หน่วยงำน เท่ำกับ ร้อยละ 84.61  
 กำรเปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 

1. กำรเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับกรม 
จำกกำรเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละปีงบประมำณ พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คะแนนเพ่ิมขึ้น 2.12 คะแนน จำกปีงบประมำณ พ .ศ. 2559 ถึงปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 คะแนนเพ่ิมขึ้น 2.63 คะแนน โดยรวมจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
คะแนนเพ่ิมขึ้น 4.75 คะแนน และจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 คะแนนเพ่ิมขึ้น 
1.71 คะแนน ดังแสดงในแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับกรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
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2. กำรเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับจังหวัด 
จำกำรเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละปีงบประมำณ พบว่ำในปีงบประมำณ พ .ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คะแนนเพ่ิมขึ้น 4.12 คะแนน จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560 คะแนนเพ่ิมขึ้น 
1.37 คะแนน และจำกปีงบประมำณ พ .ศ. 2560 – 2561 คะแนนเพ่ิมขึ้น 2.69 คะแนน ดังแสดงในแผนภูมิ
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับจังหวัด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 
 
ผลกำรประเมินของหน่วยงำนภำครัฐในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน ป.ป.ท. ในห้วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

        
ภาพรวม     ห ่วยงา       เฉ ี่ย   4.   

         
ภาพรวม   3 ห ่วยงา       เฉ ี่ย     .4  

กรม (146 หน่วยงำน)                       
คะแนนเฉลีย่                84.77 

จังหวัด  (76 จังหวัด)                         
คะแนนเฉลีย่             84.45          

กรม  (147 หน่วยงำน)                       
คะแนนเฉลีย่             83.06 

จังหวัด   (76 จังหวัด)                         
คะแนนเฉลีย่           81.76 

 
 

   2561          
ระดับจังหวัด   : ประเมินแบบลักษณะภำพรวมของ
จังหวัดซึ่งในประเมินหน่วยงำนระดับภูมิภำค 

ระดับจังหวัด : ประเมินแบบลักษณะตัวแทนโดยแต่ละ
จังหวัดจะประเมินจำก 3 หน่วยงำน คือ ส ำนักงำน
จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ITA ระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

	 ผลการประเมินของหน่วยงานภาครัฐในความรับผิดชอบของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ในห้วง	4	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้

	 	 	 	 2.	 การเปรียบเทียบคะแนน	ITA	ระดับจังหวัด

	 	 	 	 	 	 จาการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละปีงบประมาณ	 พบว่าในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ถึง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	คะแนนเพิ่มขึ้น	4.12	คะแนน	จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	–	2560	คะแนนเพิ่มขึ้น	

1.37	 คะแนน	และจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 –	 2561	 คะแนนเพิ่มขึ้น	 2.69	 คะแนน	ดังแสดงในแผนภูม ิ

ดังต่อไปนี้

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.92



(2)		 การศึกษารูปแบบการทุจริตโดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	
	 	 	 	 การศึกษารูปแบบพฤติการณ์การทุจริตโดย	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้มอบหมายให้	 กองปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ	1-5	และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	1	-9	พิจารณาคดีทุจริต

ที่หน่วยงานรับผิดชอบน�ามาศึกษารูปแบบและพฤติการณ์การทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจนน�ามาสู่การกระบวนการ 

ตรวจสอบไต่สวน	 พร้อมทั้งศึกษาปัญหา	 สาเหตุของการเกิดการทุจริตแต่ละรูปแบบและจัดท�าข้อเสนอแนะ	 

เพ่ือป้องกันการทุจริต	 หรือลดโอกาสเกิดการทุจริต	 โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 ในการด�าเนินการได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริต	 ซึ่งมี	 

รศ.ดร.สงัศติ	พริยิะรงัสรรค์	เป็นประธานอนกุรรมการ	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะเชงิวชิาการ	โดยมกีองป้องกนัการทจุริต

ในภาครัฐ	 เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ	ทั้งนี้	จะได้น�าผลการศึกษาไปจัดท�ามาตรการป้องกันการทุจริต

เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

t tt K_o^ k a k^ jb K` lj

ระดับจังหวัด	 :	 ประเมินแบบลักษณะตัวแทนโดยแต่ละ
จังหวัดจะประเมินจาก	3	หน่วยงาน	คือ	ส�านักงานจังหวัด	
ส� า นั ก ง านส า ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด 	 แ ละส� า นั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อปท.	:	ประเมิน	อบจ.	เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง

กรม	(147	หน่วยงาน	
คะแนนเฉลี่ย	78.31)

จังหวัด	(76	จังหวัด)
คะแนนเฉลี่ย	76.27

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 93



	 	 	 	 ผลการศึกษารูปแบบการทุจริตรวม	จ�านวน	14	เรื่อง	ดังนี้

1)	 รูปแบบการทุจริต	กรณีการสมรสอ�าพรางของชาวต่างชาติกับชาวไทย	จัดท�าโดยกองปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	1	

2)	 รูปแบบการทุจริต	 กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู ้ประกันตนตามมาตรา	 40	 

ของส�านักงานประกันสังคม	จัดท�าโดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.94



3)	 รูปแบบการทุจริต	 การยักยอกทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจด้านสถาบันการเงิน	 

กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร	จัดท�าโดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	3

5)	 รูปแบบการทุจริต	 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต�ารวจ	 กรณีการจับกุมผู้กระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยมิชอบ	จัดท�าโดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5

4)	 รูปแบบการทุจริต	 กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร	จัดท�าโดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

การน�าเสนอผลงานวิชาการรูปแบบการทุจริต

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 95



6)	 รูปแบบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการบริหารงานคลัง	จัดท�าโดยส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	1

7)	 รปูแบบการทจุรติ	กรณีการเพิม่ชือ่บคุคลในทะเบยีนบ้านตามข้อ	97	ของระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลาง

ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.	 2535	 จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ	เขต	2

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อข้อมูล

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.96



8)	 รูปแบบการทุจริต	 กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดท�าโดยส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	3

9)	 การทุจริต	กรณีการควบคุมงาน	และการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่รับผิดชอบของ	ปปท.	

เขต	4	จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	4

10)	รูปแบบการทุจริต	 กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยวิธีการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน	 

กรณีที่มีเขตติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ	 จัดท�าโดยส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	5

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

การน�าเสนอผลงานวิชาการรูปแบบการทุจริต

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 97



11)	รูปแบบการทุจริต	 กรณีสวมบัตรประจ�าตัวประชาชนคนไทย	 จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	6

12)	รปูแบบการทุจรติ	กรณีการเบียดบังทรพัย์สนิของทางราชการไปเป็นของตนเอง	โดยทจุรติของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	7

การประชุมคณะท�างาน และการทีแสวงหาข้อมูล

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.98



13)	รูปแบบการทุจริต	 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	(สพป.)	จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	8

14)	รูปแบบการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

(สพฐ.)	ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	จัดท�าโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ	เขต	9

การประชุมคณะท�างาน และการแสวงหาข้อมูล

การน�าเสนอผลงานวิชาการรูปแบบการทุจริต

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 99



(3)		 โครงการประชุมนานาชาติด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	(Corruption	Perception	Index	:	CPI)	และประชาสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

	 	 	 	รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติถือเป็นนโยบายส�าคัญ 

เร่งด่วนในการขับเคลื่อนประเทศโดยมีเป้าหมายในการยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	(Corruption	

Perception	Index	:	CPI)	เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	คะแนน	CPI	อยู่ใน

ระดับมากกว่า	 50	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ด�าเนินการจัดโครงการประชุม

นานาชาตด้ิานการต่อต้านการทจุรติเพ่ือยกระดบัธรรมาภบิาลและค่าดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั	(Corruption	

Perception	Index	:	CPI)	และประชาสมัพันธ์ศูนย์รบัเรือ่งร้องเรยีนส�าหรบันกัลงทนุชาวต่างชาติ	ซึง่ส�านกังาน	ป.ป.ท. 

จดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติส�าหรบันกัลงทนุชาวต่างชาต	ิเริม่ด�าเนนิการตัง้แต่วนัที	่11	พฤศจกิายน	2558	

ตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	ครั้งที่	 7/2558	วันที่	 30	ตุลาคม	2558	 เมื่อวันที่	 19	

มีนาคม	 2561	ณ	 โรงแรมอนันตรา	 สยาม	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีนายวิษณุ	 เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 

ให้เกียรติเป็นประธาน	 โดยมีผู้เข้าร่วม	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอิสระ	

	 	 	 	 โดยมีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อน�าเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริต	 ประจ�าปี	 2561	 

ในวนัองัคารที	่18	กนัยายน	2561	ณ	โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น	พลัส	แวนดา	แกรนด์	ถนนแจ้งวฒันะ	อ�าเภอปากเกรด็	

จังหวัดนนทบุรี	นายกิตติ	ลิ้มชัยกิจ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นประธาน

การสัมมนาทางวิชาการเพื่อน�าเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริต ประจ�าปี 2561

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.100



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกจิตส�านึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 
 ต่อต้านการทุจริต 

(1)		โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารจัดการศูนย์ประสานงานเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	

	 	 	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

ในพื้นที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เขต	1-9	และศนูย์ประสานงานเครอืข่ายภาคประชาสงัคม

ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	 (ศปสธ.)	 

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	รวมเป็น	10	ศูนย์	เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการขับเคล่ือนและประสานความร่วมมือ

กับภาคประชาสังคมในการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวัง 

การทุจริตในภาครัฐ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 

ได้ด�าเนินการจัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม	

จ�านวน	 796	 คน	 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

ในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 บทบาทการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง

และแจ้งเบาะแส	 และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เครือข่ายภาคประชาสังคม	จ�านวน	2,451	คน	เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจถึงแนวทางโดยด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง

เครือข่ายภาคประชาสังคมและส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนผู้ประสานงานเครือข่าย 

ในแต่ละพื้นที่	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	3,247	คน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 101



(2)		 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา	 63	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2560	ด้านการเสรมิสร้างความรู	้ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

(3)		 โครงการเสริมสร้างแกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 รั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 63	 ที่บัญญัติว่ารัฐต้องส่งเสริม	

สนับสนุน	 และให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริต	 และประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐ

และภาคเอกชน	 และจัดให้มีมาตรการและกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด	 รวมทั้งกลไก 

ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม 

ในการรณรงค์ให้ความรู ้	 ต ่อต้าน	 หรือชี้เบาะแส 

โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 	 	 การสร้างความร่วมมือโดยการท�างานแบบ

บูรณาการร่วมกันท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม	 

ถือเป็นแรงกระตุ้นท่ีส�าคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการ 

เฝ้าระวัง	 ตรวจสอบ	 และแจ้งเบาะแสการทุจริตของ

	 	 	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ด�าเนินการจัดโครงการ

ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา	63	

จ�านวน	3	ครั้ง	โดยกลุ่มเป้าหมาย	คือ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่หน่วยงานมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ประชาชน	 หรือหน่วยงานที่สร้างการมีส่วนร่วมจาก 

ภาคประชาชน	เครอืข่ายภาคประชาชนจากกรมคุม้ครอง

สทิธเิสรภีาพกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ	กรมส่งเสรมิ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และเครือข่ายภาคประชาชน 

เขตตลิ่งชัน	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ทั้งจาก 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	547	คน

หน่วยงานภาครฐัในเขตพืน้ท่ีของตนเอง	มีการด�าเนนิการ

จัดทัง้ในกรุงเทพฯ	และเขตพืน้ที	่1	–	9	ผูเ้ข้าร่วม	จ�านวน	

788	คน

ส่วนกลาง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.102



เขต 1

เขต 2

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 103



เขต 3

เขต 4

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.104



เขต 5

เขต 6

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 105



เขต 7

เขต 8

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.106



เขต 9

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 107



(2)		 งานการด�าเนินการตามแผนทบทวนกฎหมายของส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 	 	 	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้	 คือ	 โดยท่ีรัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริม	 สนับสนุน	

และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบท้ังในภาครฐัและเอกชน	และ

จัด ให ้ มี มาตรการและกลไกที่ มี ประสิท ธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อย่างเข้มงวด	รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู	้ 

ต่อต้าน	 หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	

สมควรก�าหนดให้คณะกรรมการปกป้องและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐและส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถ 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าวและเพื่อ 

ให้เกิดความสอดคล้องกบัมาตรการและกลไกทีเ่กีย่วข้อง 

ที่ก�าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	นอกจากนี ้

สมควรปรบัปรุงบทบญัญติัในพระราชบัญญติัมาตรการ

ของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ.	 2551	 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ 

เพื่อรองรับอ�านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว	 ที่จะก�าหนด

ให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐและส�านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 โดยก�าหนดให้มี 

คณะกรรมการเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการดงักล่าว	

รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกกันไว ้

เป ็นพยาน	 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกัน 

การทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจ�าเป็น

ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(1)		 งานการด�าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต

	 	 	 	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้ประสานความร่วมมอื

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการกรณีทุจริต 

เงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด	 

โดยมกีารประชมุหารอืแนวทางการสนบัสนนุด้านป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณ

บูรณะและปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

จ�านวน	5	ครั้ง	

    ป.ป.ท.	ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการตรวจสอบ	

จ�านวน	60	วัด	(จากทั้งหมด	466	วัด)	ซึ่งได้ด�าเนินการ

ตรวจสอบ	จ�านวน	60	วดั	เรยีบร้อยแล้ว	พบความผดิปกติ	

14	วัด	ที่เหลือไม่พบความผิดปกติ

	 	 	 	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร ่วมกันหารือ 

เพื่อรวบรวมป ัญหาและรูปแบบของพฤติการณ์ 

การทุจริตเงินทอนวัด	 ส�าหรับวางแนวทางการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

	 	 	 	 โดยส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 

ได้ท�าหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตร	ีเรือ่งแนวทางการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาจากการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ

ส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	เพ่ือโปรดพิจารณา

สั่งการส�าหรับการด�าเนินการตาม	 พรบ.	 ประกอบ	

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	ต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.108



ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

(1)		ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ขับเคลื่อนนโยบาย	ทิศทางและยุทธศาสตร์	เสริมแนวทาง
		 	 "ประชารัฐ	ขจัดทุจริต"

	 	 	 	 วนัที	่27	ธันวาคม	2560	พันโท	กรทพิย์	ดาโรจน์	 

ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 	 ป . ป . ท .	 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	

ประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนามอบนโยบายทศิทางและ 

ยทุธศาสตร์ของส�านกังาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	 (คร้ังที	่ 1)	 โดยมคีณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ผูบ้รหิาร	 

ข้าราชการ	และพนกังานราชการในสงักดัส�านักงาน	ป.ป.ท.	 

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	 ผู้เข้าร่วม	 จ�านวน	 300	 คน	 

ณ	 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์	 อ�าเภอ

ปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 	 	 	 โครงการสัมมนามอบนโยบาย	ทิศทางและ

ยุทธศาสตร ์ของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ด�าเนินการ 

เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานที่ผ่านมา

และร่วมกันระดมความคิดเห็นโดยเสนอแนะมาตรการ

แนวทางกลไกและเครือ่งมอื	ในการด�าเนินงานระหว่าง

ผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตังิาน	ซึง่น�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบาย	

ทิศทางการด�าเนนิงานของส�านกังาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปี	2561	 

ให ้ เป ็นไปอย ่ างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถ 

ขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการอย่างมีกรอบทิศทาง 

ที่สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ส� านักงาน	 ป.ป.ท.	 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายรัฐบาล 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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1.2  ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1)			 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับนาย	 Francesco	 Checchi	 ที่ปรึกษาด้านการต่อต้าน 
การทุจริต	 ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต	ิ
(UNODC)	ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

	 	 	 	 เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2560	คณะผู้บริหาร

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับนาย	 Francesco	

Checchi	ทีป่รกึษาด้านการต่อต้านการทุจรติ	ส�านกังาน

ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ	 (UNODC)	 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย

2)			 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากข้าราชการจากส�านักงานคณะกรรมการ
สอบสวนการใช้อ�านาจโดยมชิอบ	(The	Commission	for	the	Investigation	of	Abuse	
of	Authority:	CIAA)	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	ในการรับฟังบรรยายสรุป	
และศึกษาดูงาน	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 24	 มกราคม	 2561	 และวันที	่ 

3	 กรกฎาคม	 2561	 คณะผู้บริหารส�านักงาน	 ป.ป.ท.	

ให้การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากข้าราชการจากส�านกังาน

คณะกรรมการสอบสวนการใช้อ�านาจโดยมิชอบ	 

3)	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เดินทางไปหารือข้อราชการกับหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริต	 
ณ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 	 	 ระหว่างวันที่	 11-13	 กรกฎาคม	 2561	 

คณะผูแ้ทนส�านกังาน	ป.ป.ท.	เดนิทางไปหารอืข้อราชการ

กบัหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจรติ	ได้แก่	ส�านกังาน

คณะกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต�ารวจ	

(The	Independent	Police	Complaints	Council	

:	 IPCC)	 และส�านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตฮ่องกง	 (Independent	

Commission	 Against	 Corruption	 :	 ICAC)	 

ณ	เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน	

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมนานาชาต ิ

ด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล

ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก	 โดยมีประเด็นส�าคัญ 

ในการหารือข้อราชการครั้งนี้	 ได้แก่	 ความร่วมมือ 

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	และความช่วยเหลอื

ด้านการพัฒนาบุคลากรส�านักงาน	ป.ป.ท.

(The	Commission	for	the	Investigation	of	Abuse	of 

Authority:	 CIAA)	 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาล	 ในการรับฟังบรรยายสรุป	 และศึกษาดูงาน	 

ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

และค่าดัชนีดัชนีการรับรู ้การทุจริต	 (Corruption	

Perceptions	Index	:	CPI)	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือแลก

เปลีย่นองค์ความรู	้และแนวปฏบิตัทิีดี่	(Best	Practices)	

ด ้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

หน่วยงานต่อต้านการทุจริต	 เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ	

(Capacity	 Building)	 และองค์ความรู้ที่จ�าเป็นแก ่

ผูบ้รหิารระดบัสงูและเจ้าหน้าทีใ่นสงักดัส�านกังาน	ป.ป.ท.	

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ	 (Collaborative	 Relations)	 

ด้านการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย
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4)			 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตฮ่องกง	(ICAC)	ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย	

	 	 	 	 เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2561	คณะผู้บริหาร

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให ้การต ้อนรับคณะผู ้แทน 

จากส�านักงานคณะกรรมการอสิระป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตฮ่องกง	 (ICAC)	 เนื่องในโอกาสเดินทาง 

เยือนประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 18-22	 กรกฎาคม	

2561	 โดยมีประเด็นส�าคัญในการหารือข้อราชการ 

5)			 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จัดการประชุมเชิงอภิปรายระหว่างผู้บริหารส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และ 
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนประจ�าประเทศไทย

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 2561	 ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 จัดการประชุมเชิงอภิปรายระหว่างผู้บริหาร

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนประจ�าประเทศไทย	 

ในประเด็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้านการต่อต้านปัญหาการทจุรติในภาครัฐ	(Discussion	

Meeting	on	ASEAN	Cooperation	in	Encountering	

Corruption	in	Public	Sector)	เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

ความร่วมมอืด้านการต่อต้านการทจุรติระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน	 และพัฒนา

ครั้งนี้	ได้แก่	มาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของทั้งสองประเทศ	รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ด ้านการป ้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	 นอกจากนี้	 ICAC	 ยังเสนอให้ความร่วมมือ

ด้านวชิาการและการพฒันาบคุลากรแก่ส�านกังาน	ป.ป.ท.	

อีกด้วย

สมรรถภาพระบบการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	

รวมท้ังเปิดช่องทางส�าหรับการแลกเปล่ียนความเห็น

และข้อเสนอแนะที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการพัฒนา 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อน�าไปสู่

การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่

พลเมืองอาเซียนโดยรวม	 และเพื่อประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์รับเรื่องร ้องเรียนของนักลงทุนชาวต่างชาติ	 

อันเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่รัฐส�าหรับชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน
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1.2.2  การประชุมระหว่างประเทศ

1)			 การประชมุรฐัภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจรติ	(Conference	of	
States	Parties:	COSP)	ครั้งที่	7

    เมือ่วนัที	่6-10	พฤศจกิายน	2560	คณะผูแ้ทน

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐภาค ี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	

(Conference	of	States	Parties:	COSP)	ครั้งที่	7	ณ	

กรงุเวียนนา	สาธารณรฐัออสเตรยี	โดยมสีารตัถะเกีย่วกบั 

ประเดน็ส�าคญัในเรือ่งการประเมนิตดิตามการปฏบิตัติาม 

อนสุญัญา	UNCAC	การติดตามทรพัย์สนิคนื	ความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศ	 การป้องกันการทุจริต	 รวมท้ัง 

ความช่วยเหลือส�าหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

ดังกล่าว	 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 เป็นการประชุมร่วมกัน

ของประเทศรัฐภาคีและประเทศท่ีลงนามอนุสัญญาฯ	

ท่ีจัดการประชุมข้ึนเป็นประจ�าทุก	 2	 ปี	 เพ่ือพิจารณา 

ผลการหารือร่วมกันของคณะท�างานต่างๆ	ที่อยู่ภายใต้

การท�างานตามอนสัุญญาฯ	เพือ่รับรองเป็นมตทิีป่ระชมุ

ในการน�าไปใช้ในประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาฯ	ต่อไป

2)			 การประชุม	9th	Regional	Conference	and	22nd	Steering	Group	Meeting	of	the	
ADB/OECD	Anti-Corruption	Initiative	for	Asia	and	the	Pacific	

	 	 	 	 เมือ่วนัที	่15-17	พฤศจกิายน	2560	คณะผูแ้ทน 

ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม	9th 

Regional	Conference	and	22nd	Steering	Group	

Meeting	 of	 the	 ADB/OECD	 Anti-Corruption	

Initiative	 for	 Asia	 and	 the	 Pacific	ณ	 กรุงโซล	

สาธารณรฐัเกาหลี	โดยการประชมุนีเ้ป็นกรอบการประชมุ 

ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าทุกปี	มวัีตถุประสงค์เพือ่แก้ไขปัญหา

การทุจริตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 โดยความร่วมมือ

ระหว่างธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	

Development	Bank	:	ADB)	และองค์การเพื่อความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	

for	Economic	Co-operation	and	Development	: 

OECD)	 โดยมุ ่งเน ้นการด�าเนินการตามเสาหลัก	 

3	ประการ	ได้แก่	

	 	 	 	 (1)		 การพฒันาระบบการท�างานของภาครฐั 

ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 (2)		 การเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อต้าน

การให้สินบน	เพ่ือสนบัสนนุคณุธรรมในการด�าเนนิธุรกจิ 

	 	 	 	 (3)		 สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมต่อสาธารณะ	

ทั้งนี้	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุริต	ค.ศ.	2003	

(United	Nations	Convention	Against	Corruption	:	 

UNCAC)
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3)	 การประชุม	2018	OECD	Global	Anti-Corruption	&	Integrity	Forum
	 	 	 เมื่อวันที่	27-28	มีนาคม	2561	คณะผู้แทนส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ได้เดนิทางไปเข้าร่วมการประชมุ	2018	OECD	Global	Anti-Corruption	

&	Integrity	Forum	ณ	กรุงปารีส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	โดยการประชุมนี้

เป ็นการประชุมประจ�าปีของสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	 for	 Economic	 

Co-operation	and	Development	:	OECD)	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกน�าเครื่องมือต่างๆ	ที่ออกแบบ

โดยองค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา	(OECD)	มาปรับ

ใช้ในการจัดท�าคู่มือเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ	 (Integrity	 Review)	 โดยหัวข้อการสัมมนาในปีนี	้ คือ	 “Planet	

Integrity	:	Building	a	Fairer	Society”	เนื้อหาสารตัถะหลักของการหารือเกีย่วข้องกบัความซือ่ตรง	(integrity)	เพื่อ	

(1)	 สร้างความเสมอภาคให้แก่ภาคธุรกิจ	 (2)	 ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 (3)	 เพิ่มประสิทธิภาพของนโยบาย

สาธารณะ	(4)	เสริมประโยชน์ของโลกาภิวัฒน์	นอกจากนี้	ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของธรรมาภิบาล

ในยุคโลกาภิวัฒน์ในการลดการทุจริตและการประพฤติมิชอบในการค้า	 การแข่งขัน	 ภาคโครงสร้างพื้นฐาน	 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	และการเก็บภาษี

4)	 	 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	
สมัยที่	 27	 (The	27th	Session	of	 the	Commission	on	Crime	Prevention	and	
Criminal	Justice	–	CCPCJ)

	 	 	 	 เมื่อวันที่	14-18	พฤษภาคม	2561	พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา	สมยัที	่27	(27th	Session	of	the	Commission	on	Crime	Prevention	

and	Criminal	Justice	:	CCPCJ)	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย	โดยการประชุมนี้เป็นกรอบการประชุม

ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีหัวข้อการอภิปรายหลัก	 (Thematic	 discussion)	 ในสมัยนี้	 คือ	 การต้ังรับ 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในทุกรูปแบบ	 ผ่านการพัฒนา 

ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5)	 	 การประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิติดตามการปฏบิติัตามอนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วย	 การต่อต้านการทุจริต	 (Implementation	
Review	Group:	IRG)	สมัยที่	9

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 4-6	 มิถุนายน	 2561	 คณะผู้แทนส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้เดินทางไป 

เข้าร่วมการประชมุกลุม่ผู้เชีย่วชาญการประเมนิตดิตามการปฏบิตัติามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ครั้งที่	9	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย	โดยการประชุมนี้

เป็นกรอบการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามทบทวนการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 (United	 Nations	
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Convention	 against	 Corruption	 –	 UNCAC)	 ของแต่ละรัฐภาคี	 ในรอบการประเมินที่	 2	 ซึ่งเป็นการประเมิน 

การปฏิบัติตามหมวดที่	 2	มาตรการป้องกัน	 (Preventive	Measures)	และหมวดที่	 5	การติดตามทรัพย์สินคืน	

(Asset	 Recovery)	 รวมท้ังพิจารณาปัญหาอุปสรรค	 และแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการ	 รวมทั้งความช่วยเหลือ 

ทางด้านเทคนิคส�าหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว

7)			 การประชมุคณะท�างานระหว่างรฐัด้านการป้องกนัการทุจรติ	สมยัท่ี	9	(Ninth	Meeting	of	
the	Open-ended	Intergovernmental	Working	Group	on	the	Prevention	of	
Corruption)

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 6-7	 กันยายน	 2561	 คณะผู้แทนส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม 

คณะท�างานระหว่างรัฐด้านการป้องกันการทุจริต	 สมัยที่	 9	ณ	 กรุงเวียนนา	 สาธารณรัฐออสเตรีย	 การประชุม 

ดังกล่าวเป็นการประชุมคณะท�างานย่อยของการประชุมรัฐภาคี	 และเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค�าปรึกษา 

และให้ความช่วยเหลือในการประชุมเกี่ยวกับหมวดที่	 2	 มาตรการป้องกัน	 (Preventive	 Measures)	 

ของอนุสัญญา	 UNCAC	 ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 โดยเป็นการประชุมที่ผู้แทนของรัฐภาคีเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และข้อมูล	 แสดงการด�าเนินการของรัฐภาคี	 และการด�าเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

การทุจริต	 พร้อมน�าเสนอค�าแนะน�าต่อที่ประชุม	 โดยการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 

การจัดการการขัดกันของผลประโยชน์และระบบการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	 ตามข้อบทท่ี	 7	 และ	 8	

ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

6)	 	 การประชมุประจ�าปีของคณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการต่อต้านการทุจรติและความโปร่งใส
ในกรอบเอเปค	(APEC	Anti-Corruption	and	Transparency	Experts	Working	Group:	
APEC	ACTWG)	ครั้งที่	27

	 	 	 	 เมื่อวันที่	6-7	สิงหาคม	2561	คณะผู้แทนส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค	 (APEC	 

Anti-Corruption	and	Transparency	Experts	Working	Group	 :	

APEC	 ACTWG)	 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ณ	 กรุงพอร์ตมอร์สบี	 รัฐเอกราช

ปาปัวนวิกนี	ีโดยการประชมุนีเ้ป็นกรอบการประชมุทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน 

ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค	 (APEC)	 อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 (United	 Nations	 Convention	 against	 Corruption:	

UNCAC)	และมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมุง่เน้นการรายงานผลความคบืหน้าการด�าเนนิการตามอนสุญัญาฯ	

ในห้วงระยะเวลาทีผ่่านมา	รวมทัง้การน�าเสนอแผนหรือการจัดกจิกรรมป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของแต่ละ

ประเทศ
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1) ส�านักงานป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. จับกุมต�ารวจนอกรีต ทุจริตเรียกรับ

	 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

น�าโดย	 นายเกรียงไกร	 สืบสัมพันธ์	 ผู ้อ�านวยการ 

กองปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	5	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	

ได ้ บูรณาการร ่วมกับกองบังคับการปราบปราม 

การกระท�าความผดิเกีย่วกบัการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ	(บก.ปปป.)	ซ้อนแผนล่อซือ้และเข้าจับกมุ	

สบิต�ารวจตรี	เฉลมิชยั	ยอดแก้ว	ผบ.หมู	่งานศนูย์ควบคมุ 

จราจร	 วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ	 กองก�ากับการ	 2	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร	 (กก.2	 บก.จร.)	 ในข้อหา

เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียกรับเงินในการไม่ด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก	โดยเรยีกรบัเงนิจากผูเ้สียหายทีน่�ามาส่งมอบ 

เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมและยึดรถจักรยานยนต์	 

ณ	ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรกลาง	บริเวณจุดสกัด

แยกสุทธิสารโดยสามารถยึดเงินสดที่เป็นของกลาง	

จ�านวน	10,000	บาท	ซึ่งผู้เสียหายน�ามาส่งมอบให้กับ

ผู้ต้องหาดังกล่าว	 จึงได้ด�าเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหา

พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน	 สน.สุทธิสาร	 

เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

2. การตรวจสอบการทุจริตที่ส�าคัญ
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2)  ส�านักงาน ป.ป.ท. ผนึกก�าลังบูรณาการตรวจค้นพืน้ท่ีเป้าหมายคดทุีจรติกองทุนเสมาฯ

	 การทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต	 โดยกระทรวง

ศึกษาธิการได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและ

เงินบริจาคจากกองสลากให้เงินตั้งต้น	 600	 ล้านบาท	

โดยให้น�าดอกผลจากการฝากประจ�าและการลงทุน	

ส�าหรับช่วยเหลือเด็กหญิงท่ียากจนเส่ียงต่อการล่อลวง

ไปค้าประเวณี	 (กลุ ่มเด็กตกเขียว)	 ให้อยู ่ในระบบ 

การศึกษาต่อระดับวิชาชีพ	 บริหารจัดการกองทุน 

โดยคณะกรรมการกอง ทุน เสมาพัฒนาชี วิ ตม ี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน	 ซึ่งส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาส่งรายช่ือเด็กขอรับทุนใน	 4	 กลุ่ม

โรงเรียน	ได้แก่	กลุม่โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์	โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์	 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช	 

และวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี	 โดยได้รับ 

งบประมาณตั้งแต ่ป ี	 2551	 เป ็นต ้นมา	 จ�านวน	

176,034,510	 บาท	 ได้โอนเข้าบัญชีเด็กนักเรียน 

บางส ่วนและโอนเข ้าบัญชีบุคคลภายนอกท่ีไม ่มี

คณุสมบตัริบัทนุ	จ�านวน	87,993,372	บาท	จ�านวน	56	แห่ง	

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

ความผิดของข้าราชการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 33	 แห่ง	 

โดยท�างานร่วมกับส�านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	(ส�านกังาน	ปปง.)	ท�าการตรวจสอบเส้นทาง 

การเงินและบัญชีทรัพย์สินเพื่อน�าไปสู่การยึดทรัพย์
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3)   ส�านักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

น�าโดยพนัโท	กรทิพย์	ดาโรจน์	เลขาธกิารคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 ร่วมกับ	 กองอ�านวยรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	จงัหวดัภเูก็ต	ส�านกังานป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เขต	 8	 และ 

นายอ�าเภอท้องที่	ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	เพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีมีข ้อร ้องเรียนเกี่ยวกับการออก 

เอกสารสทิธโิดยมิชอบ	ท้ังน้ี	เมือ่ได้รับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว	 

4) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง 

	 การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประเภท 

เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะห์ผูม้รีายได้น้อยและผูด้้อยโอกาส

ของศูนย ์คุ ้ มครองคนไร ้ที่ พึ่ ง 	 กรมพัฒนาสั งคม 

และสวัสดกิาร	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มีมติรับไว้ไต่สวน 

ข้อเท็จจริง	พฤติการณ์การกระท�าความผิดที่ตรวจพบ

1.	 การจัดท�าเอกสารหลักฐานเท็จ	 ปลอมแปลง

เอกสาร	ปลอมแปลงลงลายมอื	แก้ไขจ�านวนเงนิ	

ลายชื่อผู้รับเงินซ�้าซ้อน	ให้ข้อมูลเป็นเท็จ

2.	 การยักยอกเงินสงเคราะห์	 ผู้มีรายชื่อได้รับเงิน 

ไม่ครบตามหลักฐานขอเบิก

3.	 ผู ้รับเงินสงเคราะห์ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 

เงินสงเคราะห์	ไม่มกีารลงพืน้ทีส่�ารวจตัวตนจรงิ

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จงึได้ท�าการตรวจสอบและพบข้อเทจ็จรงิ 

ทีน่่าจะมมีลูตามข้อร้องเรยีนและจะด�าเนนิการตรวจสอบ	

โดยละเอียด	 รวมทั้งแจ้งให้จังหวัดซ่ึงดูแลพื้นที่ท�าการ

ตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่	โดยจะตรวจสอบว่ามีการ

ออกเอกสารสิทธิอันเป ็นการกระท�าทุจริตและ

มเีจ้าหน้าท่ีรฐัใดเข้ามาเกีย่วข้องหรอืไม่	เพือ่จะด�าเนินคดี

ตามกฎหมายและน�าไปสู ่การเพิกถอนเอกสารสิทธ ิ

ที่ไม่ชอบต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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5)  ส�านักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่ง 
(กรณีการจัดซื้อผ้าห่ม)

	 วันที่	22	พฤษภาคม	2561	พันต�ารวจโท	วันนพ	

สมจินตนากุล	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	

รกัษาราชการแทนรองเลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	

พร ้อมด ้วยผู ้อ�านวยการกองอ�านวยการต ่อต ้าน 

การทุจริต	 ลงพื้นท่ีติดตามความคืบหน้าตรวจสอบ 

6)  ส�านกังาน ป.ป.ท. ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเท็จจรงิโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ 
โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จังหวัดยะลา

	 วันศุกร์ที่	 20	 กรกฎาคม	 2561	 พันโท	 กรทิพย์	 

ดาโรจน์	 เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พร้อมด้วย

รองกองอ� านวยการรั กษาความมั่ นคงภายใน 

ราชอาณาจักร	 จังหวัดยะลา	 นายอ�าเภอรามัน	 

กองบงัคบัการกองร้อยอาสารักษาดนิแดนจังหวดัยะลา	

ต�ารวจภูธรจังหวัดยะลา	 ผู ้อ�านวยการโครงการ

ข้อเทจ็จรงิกรณกีารใช้งบประมาณเงนิอดุหนนุสงเคราะห์

ครอบครวัผูม้รีายได้น้อยและคนไร้ทีพ่ึง่	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2560	 (กรณีการจัดซ้ือผ้าห่ม)	 ณ	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการหมูบ้่าน	หมูท่ี	่5	ต�าบลม่วงหมู	่อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสิงห์บุรี

ชลประทานยะลา	ได้ร่วมกนัตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกนัตลิง่โรงเรยีนบ้านปาแตรายอ	ต�าบลเกะรอ	

อ�าเภอรามัน	จังหวัดยะลา	เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียน

ว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา	 ภายใต้วงเงิน 

งบประมาณ	21,458,759.28	บาท

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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7)   ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับต�ารวจภูธรสีค้ิว จับกุมอดีตเจ้าหน้าท่ีรัฐทุจริต 
ยักยอกเงิน กว่า 2 ล้านบาท

	 วันที่	 7	 สิงหาคม	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดยกองปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	2	ประสานงานกับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรอ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวัดนครราชสีมา	

เพื่อเข้าจับกุมนายธาดา	 (นามสมมุติ)	 ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา	

ตามหมายจบัศาลอาญาทจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง	 

ฐานเป ็น เจ ้ าหน ้ า ท่ีการ เ งินของสถาบันพยาธิ	 

กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ยักยอกเงิน	 

รวมทั้งสิ้น	2,300,000	บาท	ไปโดยทุจริต	เหตุเกิดช่วง

ปี	พ.ศ.	2551	–	2553	ซึง่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้แต่ง

ตัง้คณะอนกุรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ	และได้มมีตชิีม้ลู

ทางอาญา	 ทั้งนี้	 อัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องและ 

แจ้งให้ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ประสานต�ารวจออกหมายจับ

โดยจับกุมตัวได้บริเวณหน้า	 อ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวัด

นครราชสีมา	เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

8)   ส�านักงาน  ป.ป.ท. ร่วมกบั กอ.รมน. “เรียกคนืผืนป่าภูเรอื” กว่า 2,700 ไร่ คนืสู่สมบัติชาติ

	 วันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

น�าโดยพันโท	 กรทิพย ์ 	 ดาโรจน ์ 	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ในฐานะเลขานุการศนูย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 พร้อมด้วย 

พันต�ารวจโท	 วันนพสมจินตนากุล	 รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับกองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดเลย	 (กอ.รมน.จว.เลย)	 

ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่6	(อดุรธาน)ี	หน่วยป้องกนั

รักษาที่	ลย	7	(ภูเรือ)	และอ�าเภอภูเรือ	ร่วมปฏิบัติการ

ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนกรณกีารออกหนงัสอื 

รบัรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ก.)	ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และเป็นการออกเฉพาะราย	 ในท้องที่ต�าบลปลาบ่า 

และต�าบลร่องจิก	 อ�าเภอภูเรือ	 จังหวัดเลย	 โดยมี 

การน�าแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน	(ส.ค.	1)	ซึ่งอยู่ในท้องที่

ต�าบลโพนสงูอ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวดัเลย	มาออกในท้องที ่

อ�าเภอภูเรือ	 ต้ังแต่ปี	 2533	 รวมจ�านวน	 63	 แปลง	 

เนื้อที่	2,777	–	3	–	21	ไร่

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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9) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเขตกับภารกิจยับย้ังการทุจริต

	 กลุ่มงานป้องกัน	 ส�านักงานป้องกันการทุจริต 

ในภาครัฐ	 เขต	 4	 ร่วมกับคณะท�างานเครือข่ายฯ	 

จังหวัดขอนแก่น	 ได้ลงพื้นท่ีเข้าตรวจสอบกรณีม ี

ผู้แจ้งเบาะแสการทจุรติและ	สามารถทวงคนืงบประมาณ

 9.1  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
	 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐปี	พ.ศ.	2560

(1)	 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	งบประมาณ	250,000	บาท	ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

จ�านวน	250,000	บาท	แต่ไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด

คืนได้ทั้งหมด	 และได้ส่งเรื่องออกเป็นเลขส�านวนคด ี

เพือ่ให้กลุม่งานปราบปรามท�าการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ต่อไป	ดังนี้

ภาพขณะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 หลังจากลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการทวงคืน 
งบประมาณพบว่าด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากล่าช้ามากว่า 9 เดือน 
(สามารถเรียกงบประมาณกลับคืนมาได้ทั้งหมด)

ภาพขณะลงพื้นที่ครั้งที่ 1 พบว่าไม่มีการก่อสร้างแต่เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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(2)		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน	 จัดซื้อเต็นท์	 เก้าอี้งบประมาณ	 200,000	 บาท	 ได้รับแจ้งว่า	

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว	 จ�านวน	 200,000	 บาท	 แต่ไม่มีการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อเต็นท์	 เก้าอ้ี	 

แต่อย่างใด	 ซึ่งจากการลงพื้นที่พบหลักฐานว่ามีการด�าเนินการปรับปรุงอาคาร	 จัดซ้ือเก้าอี้มาก่อนที่

คณะตรวจสอบลงพื้นที่เพียงหนึ่งวัน	และจัดซื้อเต็นท์มาในวันที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ	

(3)		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร	และก่อสร้างโรงจอดรถไถงบประมาณ	200,000	บาท	ได้รับแจ้งว่า	

ในส่วนของโรงจอดรถได้ท�าการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

แต่อย่างใด	 และก่อสร้างในที่ดินเอกชนโดยยังไม่อุทิศที่ดินเพื่อสาธารณะ	 จึงได้ท�าการได้ติดตาม 

จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ภาพขณะลงพื้นที่ โรงจอดรถก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

ภาพหลังจากลงพื้นที่ โรงจอดรถก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.122



 9.2  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
	 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 อบต.

ในอ�าเภอบรบอื	จ.มหาสารคาม	งบประมาณ	40,000	บาท	

ได้รับแจ้งข่าวว่ามีการด�าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว	

และอยูร่ะหว่างตรวจรับงานและส่งมอบงานเพือ่เบกิจ่าย 

งบประมาณ	 โดยเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบทางกายภาพ

และพบว่าอาจมีการด�าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม

แบบที่ก�าหนด	 เนื่องจากพบในเบื้องต ้นว ่าเหล็ก 

ในเนื้อคอนกรีตอาจมีขนาดน้อยกว่าที่ก�าหนดในแบบ	

และมีการก่อสร้างรุกล�้าเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล	

โครงการดังกล่าวระงับการเบกิจ่าย	อยู่ระหว่างด�าเนนิการ 

เรื่องที่พิพาท	 และรื้อถอนงานคอนกรีตและโครงสร้าง

เพื่อก่อสร้างใหม่ให้เป็นไปตามแบบรายการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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 9.3  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสกลนคร 
	 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะ	 และเก้าอี้นักเรียน	

จ�านวน	80	ชุด	งบประมาณ	134,400	บาท	ของโรงเรยีน

แห่งหนึง่ในสงักดั	สพม.	เขต	23	สกลนคร	ได้รบัแจ้งข่าว

ว่าอาจมกีารด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโต๊ะ-เก้าอี	้นกัเรียน	

จ�านวน	 80	 ชุด	 แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุและ 

หลกัธรรมาภบิาล	โดยมกีารน�าโต๊ะ-เก้าอี	้มาไว้	ณ	โรงเรียนฯ 

ก่อนที่จะด�าเนินการจัดซื้อจัดจ ้างตามระเบียบฯ	 

เม่ือลงพ้ืนที่พบว่าโรงเรียนฯ	 ได้มีการสั่งซื้อโต๊ะ-เก้าอี	้

นักเรียน	จ�านวน	80	ชุด	และน�ามาไว้ที่โรงเรียนฯ	แล้ว

ตามที่มีการร้องเรียน	 แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุแต่อย่างใด	 กรณีดังกล่าว 

จึงอาจเป็นการน�าสินค้ามาไว้ที่โรงเรียนก่อนท่ีจะ 

มีการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการล็อคสเปก	 ซึ่งหาก 

ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

อาจเป็นการด�าเนินการทางเอกสารย้อนหลังและ 

อาจส่อไปในทางทุจริต	 จึงได้ก�าชับให้ด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล	และตามระเบยีบต่อไป	

(โครงการดังกล่าวระงับการจัดซื้อจัดจ้าง	และโรงเรียน

ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมารับของกลับคืน)	

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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10)  การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศอตช.ทบ.

	 หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้มคี�าส่ังให้

กองทพับกจดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนการประพฤตมิชิอบ 

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมอบหมายให้ผู ้บัญชาการ 

ทหารบกในฐานะเลขาธกิารคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

เป็นผู ้อ�านวยการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ	 มีหน้าที ่

รับเรื่องร ้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชนต์่าง	ๆ 	 

ทั้งในกรณีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

หรือกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเสนอ

ให้ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	

พิจารณาด�าเนินการต่อไป	 โดยมีผู้บัญชาการทหารบก

เป็นผู้อ�านวยการศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ	 เลขานุการ

กองทพับก	เป็นหวัหน้าศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนฯ	ส่วนกลาง	

และแม่ทพัภาคที	่1-4	เป็นหวัหน้าศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนฯ	

ประจ�าพื้นที่	

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

จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากศูนย์รับ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ	 ส�านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

โดยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากศูนย์ฯ	 ที่ได้รับ

มอบหมายทุกกรณี	 แล้วรายงานผลต่อเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ผ่านกองอ�านวยการต่อต้าน 

การทุจริต	 และให้กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต 

เป็นฝ่ายควบคมุ	ก�ากบั	ตดิตาม	และรายงานการปฏบัิตงิาน

เกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนทีไ่ด้รบัจากศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน

การประพฤติมิชอบของเจ ้าหน้าที่ของรัฐ	 ส�านัก

เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และรวบรวม

เร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับ	และผลการด�าเนนิการเพือ่รายงาน

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 และนายก

รัฐมนตรีทราบ

	 การประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ส�านัก

เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 จะมีผู้แทน

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	เข้าร่วมการประชมุทุกครัง้	รวม	25	ครัง้	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ได้รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ ้าหน ้าที่ของรัฐ	 

ส�านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห ่งชาต	ิ 

รวมทัง้สิน้	806	เรือ่ง	และได้มกีารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

และรายการต่อศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ 

และนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 125



11) ทุจริตเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 ตามทีป่รากฏเป็นข่าว	กองบงัคบัการป้องกนัปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 (บก.ปปป.)	ด�าเนินการ

ตรวจสอบการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะ 

และปฏสิงัขรณ์วดัของส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ	

โดยมเีจ้าหน้าทีข่องรฐัและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกระท�าการ

ทจุรติในรูปแบบของ	“เงนิทอน”	ถงึ	75	–	80	เปอร์เซ็นต์	

จากค่าส่วนต่างของการโอนเงินให้วัด	 ซึ่ง	 บก.ปปป.	 

พบการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนวัด	12	แห่ง	และ	

บก.ปปป.	ได้ส่งส�านวนคดทีจุรติเงนิทอนไปยงัส�านกังาน	

ป.ป.ช.

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาตร่ิวมกบัหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ	 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 กรมสอบสวน

12) คดีการก่อสร้างของกรมชลประทาน 

 ส�านกังานชลประทานจังหวัดยะลา	กรมชลประทาน 

ได้ด�าเนินโครงการบริหารจัดการน�้า	 กลุ ่มจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 

มจี�านวน	32	โครงการ	งบประมาณ	489,212,900	บาท	

โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินตรวจสอบข้อเท็จจริง	

แล้ว	2	โครงการ	คือ

1)		 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกนัตลิง่บ้าน	กม.26	

ในพื้นท่ี	 ต.ตาเนาะปูเต ๊ะ	 อ.บันนังสตา	

จ.ยะลา	

2)		 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่โรงเรยีน

บ้านปาแตรายอ	 ต�าบลเกะรอ	 อ�าเภอรามัน	

จังหวัดยะลา	

คดพีเิศษ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	

และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ด�าเนนิการตรวจสอบ 

การทุจริตเงินทอนวัดโดยมีส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็น 

ฝ่ายเลขานุการฯ	 เพื่อไม่ให้มีการด�าเนินการซ�้าซ้อน	 

โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการร่วมกัน	ดังนี้

(1)		ให้แต่ละหน่วยด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

เป็นกรณีเร่งด่วน	

(2)		กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท�าความผดิให้ส่งเรือ่งไปยงั	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	

หรือ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 แล ้วแต ่กรณี	 

เป็นการเร่งด่วน	

(3)		หากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�า

ความผิดให้ด�าเนินการส่งเรื่องให้	 ศอตช.	 

เพ่ือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดด�าเนินการ 

ทางวินัยโดยทันที

	 ผลจากการตรวจสอบทั้ง	 2	 โครงการ	 พบว่า 

การก่อสร้างไม่เป็นไปรูปแบบรายการและสัญญา 

หลายประการและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ได้ท�าการตรวจรับ	 และได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับ

ผู ้ รับจ้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งกรณีดังกล่าว 

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้มมีติแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ไต ่สวนข ้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการกับเจ ้าหน ้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	จะเร่งด�าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการอื่นต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.126



13) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่ง

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

ในศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่ง	 76	 จังหวัดจาก	 113	 หน่วย

งานแบ่งเป็น	 1)	 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 76	 จังหวัด	 

2)	ศนูย์ประสานงานโครงการหมูบ้่านสหกรณ์	3	หน่วยงาน 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	6	หน่วยงาน	3)	ศูนย์พัฒนา

ราษฎรพ้ืนที่สูง	 11	 หน่วยงาน	 4)	 นิคมสร้างตนเอง	 

15	 หน่วยงาน	 5)	 ศูนย์ปฏิบัติการคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน	 

1	หน่วยงาน	6)	กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต	1	หน่วยงาน	

	 ความก้าวหน้า/ความส�าเร็จ	คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	 

มีมติรับไว ้ ไต ่สวนข ้อเท็จจริงจ�านวน	 67	 ค�าสั่ ง	 

มีเจ้าหน้าทีข่องรฐั	และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	จ�านวน	309	ราย	 

แบ่งเป็น	 1)	 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ�านวน	 63	 แห่ง	 

2) 	 นิคมสร ้ างตนเองเชิ ง พิณ	 จังหวัดอุดรธานี	

นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง	 จังหวัดพังงา	 และ

นิคมสร้างตนเองล�าดงใหญ่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 

3)	ศนูย์ประสานงานโครงการหมูบ้่านสหกรณ์สนัก�าแพง	

จังหวัดชียงใหม่	 งบประมาณ	 223,747,000	 บาท 

และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ด�าเนินการ	 

4	 หน่วยงาน	 คือ	 นิคมสร้างตนเองเข่ือนอุบลรัตน์	 

จั งหวัดขอนแก ่น	 นิคมสร ้างตนเองบ ้านกรวด	 

จังหวัดบุรีรัมย์	นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง	จังหวัดอุดรธานี	

และสถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่ภาคใต้	จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่

พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณจาก	 

67	จังหวัด	จ�านวน	127,697,000	บาท

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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1) 1 ทศวรรษ ส�านักงาน ป.ป.ท.

	 “มุ ่งมั่น	 ยืนหยัด	 ขจัดทุจริต	 ให้หมดสิ้นจาก 

แผ่นดินไทย”

	 ประกาศขับเคลื่อนแก ้ทุจริต	 ตามแนวทาง	

“ประชารัฐ	ขจัดทุจริต”	

	 พร้อมเสรมิสร้างธรรมาภบิาลให้กบัทกุส่วนราชการ 

สูค่วามโปร่งใสปราศจากการทจุรติคอร์รปัชนั	เมือ่วนัที	่ 

25	มกราคม	2561	เวลา	09.00	น.	นายวิษณุ	เครืองาม	

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บทบาทภารกจิและการด�าเนนิงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตในภาครฐั	(ส�านกังาน	ป.ป.ท.)	เนือ่งในโอกาส

ครบรอบการสถาปนา	 10	 ปี	 พร้อมมอบนโยบาย 

การด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	 โดยมีคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	

เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ผู้บริหาร	ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ป.ป.ท.	จ�านวนกว่า	300	คน	

เข้าร่วมงานฯ	ณ	ห้อง	Auditorium	ชั้น	3	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	 

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค	ถนนแจ้งวฒันะ	ต�าบลคลองเกลือ	

อ�าเภอปากเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ีซึง่ภายในงานมกีจิกรรม 

ประกอบด้วย	พิธีสักการบูชาพระพิฆเนศ	พิธีตักบาตร

พระสงฆ์	 การแสดงเจตจ�านงยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน	

และหนี้สินของข้าราชการในสังกัดส�านักงาน	 ป.ป.ท.	

และการแสดงเจตจ�านงต่อต้านการทุจริตรวมทั้งมอบ

รางวัลข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ดีเด่น

ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	และมอบรางวัลการประกวดสื่อ

สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

3. กิจกรรมเด่นและส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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2 ) การสร้างแนวร ่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคล่ือนการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	4	 เมษายน	2560	

รับทราบมติ-ข้อสั่งการ	 ในการประชุมคณะกรรมการ 

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 1/2560	 เมื่อวันที่	 

15	มนีาคม	2560	ทีเ่สนอให้รฐับาลประกาศให้ปี	2560	

เป็นปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุมัติ	อนุญาต	ของทางราชการ	ต่อต้านการรับสิบบน

ทุกรูปแบบ	 ตามที่ ส� านั กงาน	 ป .ป .ท . 	 เสนอ	 

โดยสืบเน่ืองจากผลการวิเคราะห์ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์

คอร ์รัปชัน	 ประจ�าป ี	 พ.ศ.	 2559	 พบว่าแหล่ง 

การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวก 

ทางธุรกิจ	ทั้งหมด	4	แหล่ง	มีคะแนนลดลงอย่างมาก 

ในปี	 2559	คือ	GI	 (22	คะแนน)	WEF	 (37	คะแนน)	

PERC	(38	คะแนน)	และ	EIU	(37	คะแนน)	ซึง่เป็นแหล่ง

การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจ

เ ก่ี ย วข ้ อ งกั บการทุ จ ริ ต 	 ก า รจ ่ า ย เ งิ น สินบน	 

ในกระบวนการต่าง	ๆ 	ดงันัน้สะท้อนให้เหน็ว่า	ในสายตา

นานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของ

การด�าเนินการธุรกิจ

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 โดยกองยุทธศาสตร์และ 

แผนงาน	 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

การเป็นแนวร่วมปฏบัิติของภาครัฐขับเคลือ่นปีแห่งการอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ	 อนุญาตของ 

ทางราชการ	ต่อต้านการรบัสนิบนทกุรปูแบบ	(Thailand’s	 

Public	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	

Corruption	 :	 PCAC)	 ร ่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 

หน ่วยงานรั ฐวิสาหกิจ	 ที่ เกี่ ยวข ้องกับการค ้ า 

การลงทุน	46	หน่วยงาน	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	

ณ	 ห้องจูปิเตอร์	 4-6	 อาคาร	 อิมแพ็ค	 ชาเลนเจอร์	

เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อแสดงเจตจ�านง 

ในการเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาครฐัทีส่ร้างพลงัผลกัดนั 

และพร ้อมใจกันให ้บริการภาครัฐอย ่างโปร ่งใส	 

ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ	 ลดการทุจริตในการให้

บรกิารอนมุตั	ิอนญุาตในการให้บรกิารของทางราชการ	

เป็นการยกระดบัค่าคะแนนดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชัน 

(Corruption	 Perception	 Index)	 ของประเทศ 
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22)	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 23)	 กรมสรรพสามิต	 

24)	 กรมสรรพากร	 25)	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน	 26)	 กรมหม่อนไหม	 27)	 กรมอุตสาหกรรม 

พืน้ฐานและการเหมอืงแร่	28)	ส�านกังานคณะกรรมการ

อ ้อยและน�้าตาลทราย	 29)	 ส�านักนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	30)	ส�านกังาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ	 31)	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม	32)	ส�านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	

33)	 ส�านักงานประกันสังคม	 34)	 ส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	35)	กรมวชิาการเกษตร	

36)	 การท ่าเรือแห ่งประเทศไทย	 37)	 บริษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 38)	 การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 39)	 การประปา

นครหลวง	40)	การประปาส่วนภูมิภาค	41)	การไฟฟ้า

น ค ร ห ล ว ง 	 4 2 ) 	 ก า ร ไ ฟ ฟ ้ า ส ่ ว น ภู มิ ภ า ค	 

43)	กรุงเทพมหานคร	44)	กองบญัชาการต�ารวจนครบาล	

45)	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 

46)	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ให้สูงขึ้น	โดยมีนายวิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี	

เป็นประธานในพธิพีร้อมปาฐกถาพเิศษ	“ความคาดหวงั

ในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้าน 

การรบัสนิบนทกุรปูแบบ”	การประเมินความเสีย่งการทจุรติ	

เป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ตามบันทึกข้อตกลง	 โดยก�าหนดให้	 46	 หน่วยงาน 

ท�าการวเิคราะห์	ประเมนิความเสีย่ง	หรอืโอกาสทีอ่าจเกิด

การทุจรติในการพจิารณาอนมัุต	ิอนญุาตของทางราชการ	

อย่างน้อยหน่วยงานละ	 1	 กระบวนงาน	 เพื่อน�า 

ผลการประเมินมาก�าหนดเป็นมาตรการปิดโอกาส 

การทุจริตในการให้บริการของรัฐ	ทั้งนี้กองยุทธศาสตร์

และแผนงานได้จัดท�าคูม่อืแนวทางการประเมนิความเสีย่ง

การทุจริต	 ให้กับ	 46	 หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 

ในการค้นหาความเสีย่งการทจุรติ	รายชือ่	46	หน่วยงาน	

ดังนี้	1)	กรมการปกครอง	2)	กรมการกงสุล	กระทรวง 

ต่างประเทศ	3)	กรมท่ีดิน	4)	กรมบงัคบัคดี	5)	กรมโยธาธกิาร

และผังเมือง	 6)	 กรมการท่องเที่ยว	 7)	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา	 8)	 กรมธุรกิจพลังงาน	 

9)	กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ	10)	กรมการขนส่งทางบก	

11)	 กรมการค้าต่างประเทศ	 12)	 กรมการจัดหางาน	 

13)	 กรมเจ ้าท ่า	 14)	 กรมทรัพย ์สินทางปัญญา	 

15 ) 	 กรมทางหลวงชนบท	 16 ) 	 กรมประมง	 

17)	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 18)	 กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	 19)	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน	20)	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	21)	กรมศลุกากร	
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3) ส�านักงาน ป.ป.ท. จบัมือ “อตุสาหกรรมจงัหวดั” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏบัิติ 
ของภาครัฐยกระดับการให้บริการ อ�านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต  
และต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

	 วันที่	7	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ณ	โรงแรมวินเซอร์	

สวีท	 สุขุมวิท21	 กรุงเทพฯ	 นายพสุ	 โลหารชุน	 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็นประธานเปิดโครงการ 

บูรณาการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การเพ่ิม

ประสทิธภิาพการตรวจราชการ	การจดัการข้อร้องเรียน

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่	4.0	โดยมีพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาครัฐ	 การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อ นุ มั ติอ นุญาตในกระบวนงานของส� านั ก งาน

อุตสาหกรรมจังหวัด	 ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ระหว่างหวัหน้าผูต้รวจราชการ	กระทรวงอตุสาหกรรม	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรม

จงัหวดัทัว่ประเทศ	และส�านกังาน	ป.ป.ท.	มวีตัถปุระสงค์

เพือ่แสดงเจตจ�านงในการเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองหน่วยงาน 

ภาครัฐที่สร้างพลังผลักดันขับเคลื่อนและพร้อมใจกัน 

ให้บริการภาครัฐตาม	 บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ	 

อย่างโปร่งใส่ไม่เรยีกรบัสนิบนทกุรปูแบบเสริมสร้างแรงจงูใจ

ให้เกิดการค้าการลงทุน	รวมท้ังเพือ่ประสานความร่วมมอื 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ	ตามพระราชบัญญตัิ 

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ	พ.ศ.	2558	ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนปีแห่งการ

อ�านวยความสะดวกในการพิจรณา	 อนุมัต	 อนุญาต 

ของทางการตามมติต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ	

ตามมติ	ครม.	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2560
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4)  ส�านักงาน ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชูบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญไม่เพิกเฉยต่อ 
ความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต

	 วันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดย	 พันโท	 กรทิพย ์	 ดาโรจน์	 รองเลขาธิการฯ	 

รักษาราชการแทน	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	

ได้มอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชู	 นางสาวปณิดา	 ยศปัญญา	

และนางสาวณัฏกานต์	 หมื่นพล	 เป็นบุคคลตัวอย่าง 

5)  ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในภาครัฐ สร้างต้นแบบในองค์กร  
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 วนัท่ี	26	กมุภาพนัธ์	2561	พนัโท	กรทพิย์	ดาโรจน์	

รองเลขาธิการฯ	 รักษาราชการแทนเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พร้อมด้วยคณะท�างานขบัเคล่ือน 

ธรรมาภิบาลในส่วนราชการ	 และหน่วยงานของรัฐ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 :	 กรณีส�านักงานประกันสังคม	 

(หน่วยงานต้นแบบ)	เข้าร่วมรบัฟังสรปุผลการด�าเนนิงาน 

ธรรมาภบิาลต้นแบบของส�านักงานประกนัสงัคม	(สปส.)	 

ผู้มีความกล้าหาญ	 ที่ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องและ 

ไม่ทนต่อการทุจริต	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน	ป.ป.ท.	

ชั้น	 28	 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 

อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

พร้อมทัง้มอบโล่เกยีรติคณุให้แก่	นายสรุเดช	วลอีทิธิกลุ	

เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม	ในฐานะเป็นหน่วยงาน 

ต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ	 โดยมี

คณะผูบ้รหิาร	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	และส�านกังานประกัน

สังคมร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุม	4	

อาคารอเนกประสงค ์ 	 ส�านักงานประกันสังคม	 

จังหวัดนนทบุรี
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6) ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวางกรอบแนวทางความร่วมมือ 
ทางวิชาการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย” 

	 วันพุธที่	 7	 มีนาคม	 2561	 นายวิษณุ	 เครืองาม	 

รองนายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงผลการด�าเนินงาน

ทางวิชาการ	 เรื่อง	 การเสริมสร้างความซื่อตรงของ

ประเทศไทย	(Thailand	Integrity	Review)	พร้อมทั้ง

กล่าวปาฐกถาพิเศษ	ณ	ห้องแซฟไฟร์	ชั้น	2	โรงแรมเซนจูรี่	 

พาร์ค	 กรุงเทพมหานคร	 โดยโครงการดังกล่าวฯ	 เป็น

ความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน	ป.ป.ท.	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	 

7) ส�านักงาน ป.ป.ท. ลงนามร่วมมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ร่วมศกึษาวจิยั ส่งเสรมิธรรมาภบิาล เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั

	 วันที่	 2	 เมษายน	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	 จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้าง

ระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครัฐ	กบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตและการเสรมิสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครฐั	 

และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พฒันา	(Organisation	for	Economic	Co-operation	

and	Development	:	OECD)	ที่ได้เริ่มด�าเนินงานมา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยมีผู ้แทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน	 หน่วยงานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคมให้ความสนใจเข้าร่วม	

จ�านวนกว่า	140	คน

โดยมพีนัโท	กรทพิย์	ดาโรจน์	เลขาธกิารคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 และรองศาสตราจารย์	 พ.ต.อ.ดร.	 ประพนธ	์ 

สหพัฒนา	 รองอธิการบดี	 ฝ่ายบริหารสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 ร ่วมลงนามฯ	 ซ่ึงมีผู ้บริหาร

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	และสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์	

ร ่วมเป ็นสักขีพยาน	 ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 28	 

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค	ถนนแจ้งวฒันะ	

อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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8)  ส�านักงาน ป.ป.ท. และ ส�านักจเร กอ.รมน. แสดงเจตจ�านงร่วมในการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 วันที่	 4	 เมษายน	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 จัดพิธีลงนาม 

การแสดงเจตจ�านงร่วม	 เรื่อง	 การพัฒนาความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์	 ร้องเรียน 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 กับส�านักจเร	 

กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร	

(ส�านักจเร	 กอ.รมน.)	 โดยมี	 พันโท	 กรทิพย์	 ดาโรจน	์

เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 และพลเอก	 บุญช	ู 

เกิดโชค	 จเร	 กอ.รมน.	 ร่วมลงนามฯ	 โดยได้รับเกียรติ

จาก	พลเอก	ณัฐพล	นาคพาณิชย์	เลขาธิการ	กอ.รมน.	

และผูบ้รหิารส�านกังาน	ป.ป.ท.	และส�านกัจเร	กอ.รมน.	

ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารรื่นฤดี	

กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	

สวนรื่นฤดี	กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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9)  ส�านักงาน ป.ป.ท. MOU กรมการขนส่งทางบกประสานความร่วมมือในการปฏบัิติงาน  
“เพิ่มอาวุธการตรวจสอบคดีทุจริตในภาครัฐ”

	 วันที่	 23	 เมษายน	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดยกองปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ	2	จดัพธิลีงนาม

บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	กับ	กรมการขนส่งทางบก	โดยม	ีพนัโท	กรทพิย์	 

ดาโรจน์	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 และ	 

นายสนิท	 พรหมวงษ์	 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	 

10) คณะกรรมการ กปนร.  ประชุม
พิจารณาผลการด�าเนินการปรับปรุง
แผนที่ฯ (One Map)

	 วันที่	 17	 พฤษภาคม	 2561	 พลอากาศเอก	 

ประจิน	 จ่ันตอง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่

แนวเขตทีด่นิของรัฐแบบบูรณาการ	มาตราส่วน	1	:	4000 

( O n e 	 M a p ) 	 ( ก ป น ร . ) 	 ค รั้ ง ที่ 	 2 / 2 5 6 1	 

โดยมีพนัโท	กรทพิย์	ดาโรจน์	เลขาธกิารคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ	 กปนร.	 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ	กปนร.	 เข้าร่วมประชุมฯ	ณ	

ห้องประชุม	 301	 ตึกบัญชาการ	 1	 ท�าเนียบรัฐบาล	 

เม่ือเห็นชอบรับรองผลการด�าเนินการปรับปรุงแผนที่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	 มาตรส่วน	 1:400	

(One	Map)	เตรียมเสนอ	ครม.	เห็นชอบผลการด�าเนินการ

ร่วมลงนามฯ	และได้รบัเกยีรตจิาก	นายเชดิชยั	สนัน่ศรสีาคร	

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก	 พันต�ารวจโท	 วันนพ	

สมจินตนากุล	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	

พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และกรมการ

ขนส่งทางบก	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุมใหญ่	

ส� านั ก งาน	 ป .ป .ท . 	 อาคารซอฟต ์แวร ์ปาร ์ ค	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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11) ส�านักงาน ป.ป.ท. ผนึกก�าลังธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร ยกระดบัการตรวจสอบ 
และเชื่อมโยงเส้นทางการเงินในคดีทุจริตในภาครัฐ

	 วันท่ี	 4	 มิถุนายน	 2561	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

โดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 2	 ร่วมกับ	

สมาคมธนาคารไทย	ซึง่ประกอบด้วยธนาคารพาณชิย์ไทย	 

รวม	15	ธนาคาร	จดัโครงการความร่วมมอืในการรบั	-	ส่ง

ข้อมูล	 เพื่อการตรวจสอบการท�าธุรกรรมทางการเงิน	

ข้อมลูทางบญัช	ีหรอืข้อมลูบคุคลทีเ่กีย่วข้องในรปูแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	โดยม	ีพนัโท	กรทพิย์	ดาโรจน์	เลขาธกิาร

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	นายกอบศักดิ์	ดวงดี	เลขาธิการ

สมาคมธนาคารไทย	 และตัวแทนจากธนาคารสมาชิก	

จ�านวน	15	ธนาคาร	โดยได้รับเกยีรติจาก	นางสาวชุลพีร	

น ่วมทนง	 รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย	 

และผู ้บริหารของ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เข ้าร ่วมฯ	 

ณ	ห้องประชมุ	Auditorium	ชัน้	1	สมาคมธนาคารไทย	

ถนนแจ้งวัฒนะ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.136



12) โครงการประสานพลังเฝ้าระวงัการทุจรติ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�า้เพ่ือการอนุรกัษ์ดนิ 
และน�้าตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 กรมพัฒนาที่ดิน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ด�าเนนิโครงการก่อสร้างฝายชะลอน�า้และจดัหาแหล่งน�า้ 

ชุมชนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน�้า 

ในบรเิวณพืน้ทีด่�าเนนิโครงการมแีหล่งกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ใน

ฤดูแล้งเพื่อท�าเกษตรกรรมเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร

ดินและน�้าลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	

รวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ผูร่้วมโครงการ	โดยมเีป้าหมาย	1,097	แห่ง	งบประมาณ	

109.7	ล้านบาท	ระยะเวลาด�าเนนิการ	เดอืนเมษายน	–	 

กันยายน	2561

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในระบบราชการอย่าง 

ต่อเน่ืองมคีวามพยายามในการป้องกนัปราบปรามอย่าง

ชัดเจนและเป็นรปูธรรมมาโดยตลอด	จ�านวนการทจุรติ

ประพฤตมิิชอบกย็งัมไิด้ลดจ�านวนลงอย่างเหน็ได้ชดัเจน

มากนกั	ภายหลงัจากทีส่�านกังาน	ป.ป.ท.	ได้ปฏบิติังาน

ร ่วมกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 กองก�าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อย	 (กกล.รส.)	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	

(ประเทศไทย)	 (ACT)	 ในหลายภารกิจส�าคัญที่ผ่านมา	

จงึเลง็เหน็ว่าแต่ละหน่วยงานมเีป้าหมายการด�าเนนิการ

ที่คล้ายคลึงกัน	 จึงเป็นที่มาของโครงการฯ	 ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นด�าเนินการ

	 โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชน	 ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการคิด	 วิเคราะห์	 ด�าเนินการ	 และ 

ตรวจสอบอย่างเต็มทีแ่ละเป็นการวางมาตรการป้องกนั

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือเพื่อลดความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น	 โดยกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต	 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ร่วมกนัประเมนิความเส่ียง

การทุจริต	 ภายใต้โครงการประสานพลังเฝ้าระวัง 

การทจุรติ	กจิกรรมสร้างฝาย	ชะลอน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ดนิ

และน�้าตาม	โครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	กรมพัฒนาที่ดิน	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร่วมกับ	กรมพัฒนาที่ดิน	

ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�านักจเร	กอรมน.	

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั	(	ACT)	เมือ่วนัที	่20	มถินุายน	

2561	ณ	กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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13) ส�านักงาน ป.ป.ท. จับมือ อบต. บางแก้ว “ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย 
การเป็นแนวร่วมปฏบิติัของภาครฐั” ลดความเส่ียงการทุจรติในองค์กร พร้อมต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ

	 วนัที	่23	กรกฎาคม	2561	พนัโท	กรทิพย์	ดาโรจน์	

เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ	

(Thailand’s	 Public	 Sector	 Collective	 Action	

Against	Corruption	:	PACC)	ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ	 กับ	 ดร.เตลานศิริ	 

คงสมจิตต์	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว	

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว	

อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เขต	 1	 

เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัร่วมกบัส�านกังานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เขต	 4	 และ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือน 

โดยกจิกรรมหลักได้จัดให้มใีห้ความรู้เร่ือง	การประเมนิ

ความเสี่ยงการทุจริต	 เพื่อจัดท�าแผนการบริหาร 

ความเส่ียงการทุจรติ	พร้อมทัง้ก�าหนดแผนการขบัเคลือ่น	 

เพื่อติดตาม	 ประเมินผล	 แผนบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริตต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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14) ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการด�าเนินคดี  
และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561

	 วันอาทิตย์ท่ี	 5	 สิงหาคม	 2561	พันโท	 กรทิพย	์ 

ดาโรจน์	เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มอบหมาย

ให้พันต�ารวจโท	 วันนพ	 สมจินตนากุล	 รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัตร่ิวมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 เรื่อง	 ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย 

ด้านการด�าเนินคดแีละการช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการ

15) ส�านักงาน ป.ป.ท. ผนึกก�าลัง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ชูความร่วมมือเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 วันพุธที่	 29	 สิงหาคม	 2561	 เวลา	 11.30	 น.	 

พันโท	 กรทิพย์	 ดาโรจน์	 เลขาธิการคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางาน 

ทางวิชาการด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ	

และการสร้างเสริมบุคลากรด้านการบริหารจัดการ

หน่วยงานภาครฐัด้วยหลักธรรมาภบิาล	กบั	ดร.สวุมาลย์	

ค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2561	 เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	

โดยมีพลเอก	 อนันตพร	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย	์

ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว	 ณ	 

ห้องฟีนิกซ์	 2	 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

ม่วงประเสริฐ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 ปฏิบัติการ

แทนอธิการบด	ีมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	โดยมพีนัต�ารวจโท	 

วันนพ	 สมจินตนากุล	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ธนภทัร	ปัจฉิมม์	คณบดี

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

ร่วมเป็นสกัขพียานในการลงนามฯ	ณ	หอประชมุรกัตะกนษิฐ	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 139



16) การขับเคลื่อนศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

 16.1) ผลักดนัความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. 
	 ตามมตคิณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ครั้งที่	 3/2560	

เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 2560	 ได้มีมติให้แต่งตั้ง 

คณะท�างานก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชพี

ของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

เพื่อศึกษา	วิเคราะห์	และจัดท�าแนวทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศปท.	 โดยส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 ด�าเนินการจัดประชุมคณะท�างานฯ	 จ�านวน	 

3	 ครั้ ง 	 ผลจากการประชุมฯ	 มีมติ เห็นชอบให ้ 

ยกร่างมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัน 

การทุจรติ	โดยมกีารปรบัปรงุแก้ไขค�าขอเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ 

และเง่ือนไขการก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 

ระดับเชี่ยวชาญ	 ระดับกระทรวง	 และขอยกเว้น 

ไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม 

ค่าตอบแทนเฉลีย่ทีเ่พิม่สงูขึน้จากการปรับปรุงการก�าหนด

ต�าแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน	 จัดส่งเอกสารค�าขอให้

ส�านกังาน	ก.พ.	เพือ่พจิารณาเสนอต่อ	อ.ก.พ.	กระทรวง	

ซึ่งขณะนี้ส�านักงาน	ก.พ.	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยูร่ะหว่างการจดัท�าข้อเสนอแนวทางการปรับบทบาท

ภารกิจและโครงสร้างและระบบการท�างานที่ชัดเจน	

โดยรวมถึงกรอบอัตราก�าลังและทางก้าวหน้าของ 

ผูป้ฏบิตังิานดงักล่าว	ในชัน้นี	้จงึต้องรอผลการพจิารณา

ปรับบทบาท	 ภารกิจและโครงสร้างก่อนเพื่อประกอบ

การพิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก�าหนด

ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัน

การทุจริตในส่วนราชการ	

 16.2) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
	 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ	(พ.ศ.	2561-

2565)	ประเด็นปฏิรูปที่	2	ด้านการป้องปราม	ก�าหนด

ให้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ	(ศปท.)	ด�าเนนิการ

วางระบบการประเมนิความเสีย่งต่อการทจุรติประพฤติ

มิชอบในส่วนราชการเป็นประจ�าทุกปี	 และรายงาน 

ผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนด	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

ให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ในการป้องกันเชิงรุก	 จึงได้วางระบบให้หน่วยงาน 

ภาครั ฐท� าการประ เมิ นความ เสี่ ย งการทุ จ ริ ต	 

โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงานได้จัดท�าคูม่อืประเมิน

ความเสีย่งการทจุรติ	(FRAs	:	FRAUD	RISK-ASSESSMENTS)	 

และการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับ	ศปท.	

เพื่อท�าการขับเคลื่อนให้	 ศปท.	 วางระบบการประเมิน

ความเสีย่งการทจุรติในหน่วยงานภายใต้สงักดัอย่างเป็น

ระบบต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.140



ผลการด�าเนินงานของรัฐบาล/คณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.)/ศูนย์อ�านวยการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557-2561
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค�าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 57 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

	 เป้าหมาย	คนโกงรายเก่าต้องหมดไปคนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด	และไม่เปิดโอกาสให้ได้โกง
	 รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะควบคุมปัญหาการทุจริตในภาครัฐ	 ซึ่งขณะนั้น 
อยู่ในระดับรุนแรงมาก	 สาเหตุส�าคัญเกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐ 
ไม่ปฏบิติัตามอ�านาจหน้าที	่ไม่อยูใ่นกรอบธรรมาภบิาล	เพือ่ให้การป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาในภาครัฐเกิดผลสัมฤทธิ์รัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	 (คสช.)	 จึงได้เสริมสร้างองค์กรและกลไกการปฏิบัติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ	3	ระดับ	ดังนี้
 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	 แต่งตั้งขึ้น 
ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 127/2557	 และได้มีค�าสั่ง	
คสช.	 ที่	 1/2558	 ลงวันที่	 5	 มกราคม	 2558	 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตามองค์ประกอบของ	คตช.	โดยมีหัวหน้า	คสช.	เป็นประธานกรรมการ	
เรื่อง	 แต ่ง ต้ังคณะกรรมการต ่อต ้านการทุจริตแห่งชาติ	 ลงวันท่ี	 
15	 ธันวาคม	 2557	 ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 14/2558	 
ลงวันที่	 27	 ตุลาคม	 2558	 และค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ที	่6/2559	ลงวนัที	่30	พฤศจกิายน	2559	เรือ่ง	แก้ไขบคุคลตามองค์ประกอบ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	ท�าหน้าที่เป็นองค์กรนโยบาย
ระดบัชาต	ิในการก�าหนดแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในภาครัฐ	 ทั้งนี้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 ตามค�าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	127/2557	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2557	
ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการในด้านต่าง	ๆ 	รวม	5	คณะ	ดงันี้

	 1.	 คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกจิต
ส�านึกและสร้างการรับรู้	 (รองศาสตราจารย	์ จุรี	 วิจิตรวาทการ	
เป็นประธาน)	

	 2.	 คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต	
(รองศาสตราจารย์	ต่อตระกูล	ยมนาค	เป็นประธาน)

	 3.	 คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปราบปรามการ
ทุจริต	(ศอตช./รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธาน)

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)
ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)

พลเอกฉัตรชัย	สาริกัลป์ยะ	
รองประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)

เป็นประธานการประชุม	คตช.	ครั้งที่	1/2561	
เมื่อวันที่	3	กันยายน	2561

ณ	ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 141



คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	ประกอบด้วย

	 1)	 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ประธานกรรมการ

	 2)	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รองประธานกรรมการ

	 3)	 หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	กรรมการ

	 4)	 พลเอก	เฉลิมชัย	สิทธิสาท	กรรมการ

	 5)	 พลเรือเอก	นริส	ประทุมสุวรรณ	กรรมการ

	 6)	 พลอากาศเอก	จอม	รุ่งสว่าง	กรรมการ

	 7)	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการ

	 8)	 นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการ

	 9)	 นายถวิล	เปลี่ยนศรี	กรรมการ

	 10)	 รองศาสตราจารย์	จุรี	วิจิตรวาทการ	กรรมการ

	 11)	 รองศาสตราจารย์	ต่อตระกูล	ยมนาค	กรรมการ

	 12)	 นางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	กรรมการ

	 13)	 นายวิชัย	อัศรัสกร	กรรมการ

	 14)	 นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ

	 15)	 นายประยงค์	ปรียาจิตต์	กรรมการ

	 16)	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	กรรมการ/เลขานุการ

	 17)	 เสนาธิการทหารบก/ผู้ช่วยเลขาธิการ	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2561
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

	 4.	 คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์	 (รศ.สังศิต	 พิริยะรังสรรค์	 
เป็นประธาน)

	 5.	 คณะอนกุรรมการประสานความร่วมมอืและความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั	(อธบิดกีรมบญัชีกลาง	
เป็นประธาน)

	 และค�าสั่ง	คสช.	ที่	3/2560	ลงวันที่	7	มีนาคม	2560	เรื่อง	เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการองค์ประกอบ	คสช.	
ต่อมาได้มีค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 2/2561	 ลงวันที่	 8	 มิถุนายน	 2561	 และค�าสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ	 ที่	 3/2561	 ลงวันที่	 14	 สิงหาคม	 2561	 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ	โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ	พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	
รองประธานกรรมการ	 หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก	12	คนเป็นกรรมการ	โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	และ
เสนาธิการทหารบก/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.142



 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(ศอตช.)	แต่งตั้งตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	226/2557	
ลงวนัที	่24	พฤศจกิายน	2557	โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรมเป็นประธาน	และเลขาธกิารคณะกรรมการ	
ป.ป.ท.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 เพื่อเป็นการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีอ�านาจหน้าท่ี
เกีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	เช่น	ส�านกังานศาลยติุธรรม	ส�านกังานอยัการสูงสุด	ส�านกังาน	
ป.ป.ช.	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กระทรวงมหาดไทย	 ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 สมาพันธ์สหภาพแรงงานและรัฐวิสาหกิจ	 และองค์กรภาคประชาชน	 เพื่อบูรณาการ
กลไกการปฏิบัติให้เกิดการเช่ือมโยงภารกิจและแนวทางการท�างานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน	 โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบฯ	 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 
ที่	57/2558	ลงวันที่	24	กุมภาพันธ์	2558	และที่	285/2559	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	2559

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2555	มีมติ
เห็นชอบให้จัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัในส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรแีละส�านกังาน
ปลดักระทรวงทกุกระทรวง	และให้จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัในส่วนราชการทีอ่ยูใ่นบงัคบั
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือบทวงทุกส่วนราชการ	 ท�าหน้าที่เป็นกลไกประสานขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	ต่อมาเมื่อปี	 2557	
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของกลไกดังกล่าวนี้	จึงได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัริาชการของ	ศปท.	ตามมติ	ครม.	เมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	2559	และมติครม.	เมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2559	
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ	 ศปท.	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยมีส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ	 ศปท.	 ตามค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่	
6/2559	ลงวันที่	26	ตุลาคม	2559	ดังนี้	

ระดับกระทรวง
	 1)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 2)		 กระทรวงกลาโหม
	 3)		กระทรวงการคลัง	 4)		 กระทรวงการต่างประเทศ	
	 5)		กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 6)		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 	
	 7)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		 8)		 กระทรวงคมนาคม	 	
	 9)		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 10)	กระทรวงพาณิชย์
	 11)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 12)		กระทรวงพลังงาน
	 13)	กระทรวงมหาดไทย		 14)	กระทรวงยุติธรรม
	 15)	กระทรวงแรงงาน		 16)	กระทรวงวัฒนธรรม
	 17)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 18)	กระทรวงศึกษาธิการ	
	 19)	กระทรวงสาธารณสุข	 20)	กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการทีอ่ยูบ่งัคับบัญชาขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สงักัดส�านกันายก
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
	 1)	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 2)	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

	 3)	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 4)	 ส�านักงบประมาณ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 143



ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)/
ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ที่ส�าคัญ

1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร

	 -	มาตรการทางการปกครอง/วินัย	 (ย้าย/พักราชการ) เพ่ือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ส่วนราชการอยู่ใน

กรอบธรรมาภิบาลโดยใช้มาตรการทางปกครองและวินัยเป็นตัวขับเคล่ือน	 ซ่ึงเป็นจุดแข็งที่สามารถมีผลยับยั้ง 

ความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว	 และเป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการใช้แบบผสมผสานกับมาตรการทางอาญา

เป็นการใช้อ�านาจทางการบริหารในการน�าตัวผู้ท่ีตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกจากปัญหา	 

เพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงด�าเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 ซ่ึง	 ศอตช.	 ได้เสนอ

หวัหน้า	คสช.	ใช้มาตรการทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมพีฤติการณ์น่าเชือ่ว่าเกีย่วข้องกบัการทุจริตประพฤติ

มิชอบ	โดยหัวหน้า	คสช.	มีค�าสั่งซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	44	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

จ�านวน	11	ค�าสั่ง	รวมจ�านวน	426	ราย	(ปี	2558	-	2560)	ข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2561

	 -	มาตรการทางการบริหาร	 (ปกครอง/วินัย)	 เป็นเครื่องมือหน่ึงที่จะท�าให้หัวหน้าส่วนราชการด�าเนินการ 

ตามอ�านาจหน้าที่	เพื่อป้องกัน	ระงับ	ยับยั้ง	ไม่ให้ปัญหาเกิด	เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและเป็นการน�าตัวผู้กระท�า

ผิดมารับโทษเร็วข้ึน	 อันน�าไปสู่การป้องปรามไม่ให้เกิดผู้โกงรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง	 ด้วยการกระตุ้นให้หัวหน้า 

ส่วนราชการก�ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล	 โดย	 ศอตช.	 ได้ก�ากับ	 ติดตาม 

การบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร	 ตามค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 69/2557	 ต่อมาคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้เสนอมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในระบบราชการ	

(มติ	ครม.	27	มีนาคม	2561)	ซึ่งเป็นมาตรการเร่งรัดก่อนเข้าสู่กระบวนการทางวินัย/อาญา/กฎหมาย	ที่เกี่ยวข้อง

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เป็นหน่วยก�ากับ	 ขับเคล่ือน	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานตามค�าส่ัง	 คสช.	 

ที	่69/2557	ลงวนัที	่18	มิถุนายน	2557	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 5)	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ		 6)	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

	 7)		ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 8)		 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

	 9)	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 10)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

	 11)	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		 12)	ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

	 13)	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ	14)	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 15)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		 16)	ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

	 17)	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 18)	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในภาครัฐ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.144



2. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 

	 2.1	 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558

	 2.2	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

	 2.3	 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

	 	 	 พ.ศ.	2551	เพื่อให้กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการด�าเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น	เพิ่มเติมมาตรการ 

	 	 	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 รวมทั้งปรับโครงสร้างส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และเพิ่มอัตรา 

	 	 	 ก�าลังข้าราชการ	จาก	247	คน	เป็น	605	คน

	 2.4	 จัดตั้งส�านักงานคดีปราบปรามการทุจริตในส�านักงานอัยการสูงสุด

	 2.5	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	2559

	 2.6	 พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560

3. การเสริมมาตรการที่ส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

	 รฐับาลประกาศได้ให้การแก้ไขปัญหาการทจุรติเป็นวาระแห่งชาต	ิโดยมกีารจดักจิกรรมประกาศเจตนารมณ์	

”ต่อต้านการทุจริต	สร้างจิตส�านึกไทยไม่โกง„	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2558	ที่ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยมี

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนกลาง	 และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็น

ประธานในส่วนภูมิภาค	ที่ผ่านมา	คตช.	มีการเสริมมาตรการที่ส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ดังนี้	

3.1	 การน�าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ	Construction	Sector	Transparency	Initiative	:	

CoST	และโครงการความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม	(Integrity	Pact)	มาใช้การสนับสนุนการด�าเนินงาน

ในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐ	

(Collective	Action)	ปัจจุบัน	มีหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการเข้าร่วม	จ�านวน	44	โครงการ	มูลค่า

รวม	ทัง้สิน้	จ�านวน	223,762.90	ล้านบาท	และได้ลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจ้างแล้ว	จ�านวน	23	โครงการ	

มูลค่ารวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	 32,201.43	 ล้านบาท	 ประหยัดงบประมาณได้สูงถึง	 6,126.28	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	 19.14	 ถือว่าเป็นความส�าเร็จที่เกิดจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันท�าให้การจัดซื้อจัดจ้าง 

เกิดความโป่รงใส	และเกิดการแข่งขันมากขึ้น	

3.2	 การใช้ระบบ	e-Bidding	และ	e-Market	แทนระบบ	e-Auction

3.3	 เร่งรัดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 

พ.ศ.	2540	ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	โดยมอบหมายให้ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์เป็นเจ้าภาพด�าเนนิการ 

ในลักษณะ	Nation	Single	Window	:	NSW	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครฐั	“ภาษไีปไหน”	(Thailand	Government	Spending)	และระบบแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	(G-News)
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3.4	 การด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	มาตราส่วน	1	:	4000	(One	Map)	

โดยมวีตัถปุระสงค์ให้มแีนวเขตทีด่นิตรงตามทีป่ระกาศในกฎหมายแนวเขตทีด่นิต้องต่อกนัสนทิไม่ทบัซ้อน	 

และไม่มีช่องว่างเพ่ือให้ประเทศไทยมีการใช้แผนที่มาตราส่วนเดียวกันทั่วประเทศ	นายกรัฐมนตรีได้มี

ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ	มาตราส่วน	1	:	4000	

(One	Map)	โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมเป็นประธานและได้มกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

คณะต่าง	 ๆ	 ทั้งในระดับภาค	 ระดับจังหวัด	 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค	 และคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานฯ	ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	315/2558	ลงวันที่	26	ตุลาคม	2558

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี/หัวหน้า	คสช.	เป็นประธาน
การประชุมขับเคลื่อนการด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

แบบบูรณาการตามมาตราส่วน	1:	4000	(One	map)	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

3.5	 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์

จากนักลงทุนชาวต่างชาติ	 กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือถูกเรียกรับ 

ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 11	 พฤศจิกายน	 2558	 

เพื่อเป็นการช่วยยกระดับความโปร่งใสในการด�าเนินการของระบบราชการไทยในสายตานักลงทุน 

ชาวต่างชาติ	ซึ่งจะช่วยยกระดับค่าคะแนน	CPI	ต่อไป	
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3.6	 การประกาศให้ปี	2560	เป็นปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนมัุติ	อนญุาต	ของทางราชการ 

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ	 โดยที่การให้บริการของภาครัฐที่ต ้องมีการพิจารณาอนุมัต	ิ 

อนุญาต	 เป็นรูปแบบการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	

อันส่งผลต่อระดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	 (Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	 

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จงึได้เสนอให้รฐับาลประกาศให้	“ปี	2560	เป็นปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการ	 ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ”	 โดยคณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 2560	 รับทราบมติ-ข้อส่ังการในการประชุม	 คณะกรรมการต่อต้าน 

การทุจริตแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560

3.7	 การบรูณาการเพ่ือการป้องกนัปัญหาสนิบนข้ามชาต	ิโดยมอบหมายให้	ศอตช.	ประสานงานกบัส�านกังาน	ป.ป.ช. 

ส�านักงาน	 ปปง.	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินองค์การต่อต้าน 

การฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก	 (Asia-Pacific	 Group	 on	Money	 :	 APG)	 ของประเทศไทยในขณะนี้	 

โดยให้พจิารณาว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไรเพือ่ให้ประเทศไทยผ่านการประเมนิและให้ด�าเนินการอย่าง

เร่งด่วน	เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศได้	

และในระยะต่อไปควรพิจารณาความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย 

หากจะเข้าเป็นสมาชกิความร่วมมอืระหว่างประเทศต่างๆ	โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัที	่4	เมษายน

รับทราบมติ-ข้อสั่งการในการประชุม	 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติครั้งที่	 1/2560	 

เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560

3.8		 เสริมมาตรการป้องกันการทุจริตในการด�าเนินงานเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ 

ตามแผนบูรณาการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ	ซึง่ได้รบัการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	 ให้กับจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 โดยก�าหนด

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เป็น	 4	 มาตรการ	 คือ	 1)	 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ	 

โดยการประชุมชี้แจง	สร้างการมีส่วนร่วม	2)	ป้องกัน/ป้องปราม	โดยการเฝ้ารระวัง	ติดตาม	ตรวจสอบ

สังเกตการณ์	 สุ ่มตรวจ	 3)	 ปราบปรามการทุจริต	 โดยการบังคับใช้กฎหมาย	 4)	 แก้ไขฟื ้นฟ	ู 

โดยการรวบรวมสรุปปัญหา	 ศึกษารูปแบบการทุจริต	 จัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา	 

และให้ภาคีเครือข่ายประชารัฐ	 ได้แก่	 หน่วยงานภายใต้	 ศอตช.	 ฝ่ายปกครอง	 และท้องถิ่น	 ร่วมกับ	 

ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน	คือ	 หอการค้า	 สภาอุตสาหกรรม	 และสภาเกษตรกรจังหวัด	

ร่วมกนัด�าเนนิการตรวจสอบเฝ้าระวงัการด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนด	แต่จะไม่ท�าให้กระบวนการ

ด�าเนนิงานหยดุชะงกัโดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่4	เมษายน	2560	รบัทราบมต-ิข้อสัง่การในการ

ประชุม	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560
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การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
-"การรับสินบน

-"การขออนุมัติอนุญาต

-"การจัดตั้งบริษัท

-"การดําเนินมาตรการทางภาษี

-"ความเสี่ยงดานการบริหารธุรกิจ"

-"การกําหนดนโยบายเพ่ือเอื้อประโยชนแกธุรกิจ

บางประเภท

"-"ธรรมาภบิาล

ความโปรงใสของการใชอํานาจและ

ตําแหนงหนาที่
-"ขั้นตอนการสรรหาแตงต้ัง

-"การควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีอยาง

ถูกตองไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน

-"มีความโปรงใส"มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ี""

ความโปรงใสของการใชจาย

งบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ
-"เหตุผลในการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ"

-"การใชงบประมาณอยางถูกตองเหมาะสม"

-"ระบบการตรวจสอบงบประมาณ

-"การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประสิทธิภาพการดําเนินการ

ตอตานการทุจริต
-"ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุม

ปญหาการทุจริต

-"ระดับการทุจริตของประเทศในภาพรวม

เปาหมาย
ประชาชนนักธุรกิจทั้งชาวไทยและตางประเทศ

ไดรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เพ่ิมมากข้ึน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
กรมการกงสลุ

กรมศุลกากร"กรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการคา"

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เปาหมาย
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีความ

โปรงใสในการเขาสูตําแหนงและการ

ปฏิบัติหนาท่ี

หนวยงานที่รับผดิชอบ
ก.พ."สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานอัยการสูงสุด

ศาล ป.ป.ท. "ป.ป.ช.

เปาหมาย
การใชจายงบประมาณและทรัพยากร

ภาครัฐ

มีการใชจายดําเนินการอยางคุมคา

หนวยงานที่รับผดิชอบ
สํานักงบประมาณ"

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เปาหมาย
ประชาชนมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ

ของรัฐบาลในการจดัการปญหาการทุจริต

เพิ่มมากขึ้น

หนวยงานที่รับผดิชอบ
สํานักงาน"ป.ป.ท.

สํานักงาน"ป.ป.ช."

แนวทางการดําเนนิงาน (Simplify 

and Online)
๑."พัฒนาขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ

กับประชาชน"นักธุรกิจท้ังชาวไทยและ

ตางประเทศ"

ใหงาย สะดวก"รวดเร็ว

๒."นําเสนอขั้นตอนการนําเขา"สงออก"การ

จัดทะเบียนการจัดต้ังบนเครือขายสังคม

ออนไลน

แนวทางการดําเนนิงาน

(Simplify and Online)
๑."ปรับปรุงขั้นตอนการสรรหาแตงต้ัง

ขาราชการ

๒."ควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของ

ขาราชการอยางถูกตอง"ไมแสวงหา

ผลประโยชนสวนตน

๓."ควบคุมใหเกิดความโปรงใสในการ

ปฏิบัติหนาท่ี

แนวทางการดําเนนิงาน (Simplify 

and Online)
๑."แสดงเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของสวน

ราชการใหชัดเจน

๒."ควบคุมการใชงบประมาณอยางถูกตอง

เหมาะสม โปรงใส"ตรวจสอบได

๓."เปดเผยแสดงขั้นตอน"ผลการดําเนินการ

ของการใชจายงบประมาณในเครือขาย

สังคม

แนวทางการดําเนนิงาน (Simplify 

and Online)
๑."เสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณการ

ดําเนินการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง"

จริงจัง"

๒."เรงรัดการดําเนินคดีสําคัญและอยูในความ

สนใจของประชาชนใหรวดเร็ว"จริงจัง"เห็น

ผลเปนรูปธรรม

4"Next Step: Moving Thailand Forward

	3.9		การแก้ไขปัญหาการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชิอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ศกึษาวเิคราะห์

รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และ

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้เงินงบประมาณขององค์กร 

ส่วนท้องถิ่น	โดยแบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะเร่งด่วน	ระยะกลาง	และ

ระยะยาว	ซึ่งจะน�าผลการศึกษาทั้ง	3	ระยะ	เสนอต่อ	คตช.	ศอตช.	และรัฐบาลต่อไป

	 3.10	 การเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	 (Corruption	

Perceptions	 Index	 :	 CPI)	 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (คตช.)	 ได้มีข้อสั่งการ 

ในการประชุม	 คตช.	 ครั้งที่	 5/2559	 เมื่อวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2559	 เห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน	

(Quick	 Win)	 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงาน 

การประเมินดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์	 โดยให้น�าพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558	เป็นเครื่องมือลดขั้นตอนการด�าเนินการของรัฐ	และแก้ไขปัญหา

ความล่าช้าในการปฏบิตังิาน	พฒันาระบบการให้บริการประชาชนทีร่วดเร็ว	ทนัสมัย	มกีารระบรุายการ

เอกสารที่ประชาชนต้องเตรียมมาให้พร้อม	และมีการเผยแพร่เอกสารข้อมูลอย่างทั่วถึง	(Simplify	&	

Online)

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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	 3.11	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้ผลักดันนโยบายในเร่ืองการป้องกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	 โดยเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ

ราชการ	มติคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการดังกล่าว	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561

 4. การเสริมมาตรการปลูกจิตส�านึกและสร้างการรับรู้ 

 การปลูกฝังจิตส�านึก	 เพื่อให้มีจิตส�านึกที่ดีต่อต้านการทุจริต	 อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 

เพิม่มากขึน้ในอนาคต	มีการสร้างค่านยิมทีถ่กูต้องเพือ่เป็นรากฐานของสังคมทีเ่ข้มแขง็และเป็นส่ิงส�าคญัในการป้องกนั

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกเพื่อค่านิยมที่ถูกต้องอย่างจริงจังให้แก่ประชาชน	 

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน	ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้	

	4.1	 การขับเคลื่อนและขยายหลักสูตร	“	โตไปไม่โกง”	และ	“ส�านึกไทย	ไม่โกง”	โดยมีการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิกระทรวงศกึษาธกิาร	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	และกรงุเทพมหานคร	

ในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 และ	 “ส�านึกไทย	 ไม่โกง”	 สู่โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครและ	 อปท.	 ท่ัวประเทศ	 โดยหลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 โดยในช่วงปี	 2558	 –	 2560	 

ได้ฝึกอบรมครูผู้สอนไปทั้งสิ้น	1,652	คน	จ�านวน	808	โรงเรียน	

		 	 	 	 	 หลกัสตูร	“โตไปไม่โกง”	ได้รบัรางวลั	Asia	Marketing	Excellence	Awards	2018	:	Marketing	

3.0	 ประจ�าปี	 2561	 จากสมาพันธ์การตลาดเอเชีย	 (Asia	Marketing	 Federation)	 ซึ่งมีสมาชิก	 

16	ประเทศ	ในฐานะท่ีเป็นองค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ทางการตลาดในการใช้เคร่ืองมอืและกระบวนการ

ทางการตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในสังคม	

	4.2	 การผลิตแผ่นดีวีดีสื่อรณรงค์ประเภทต่างๆ	ที่มีอยู่	เพื่อเผยแพร่และรณรงค์อย่างกว้างขวางและจริงจัง	

ดังนี้

		 	 -		 สื่อประชาสัมพันธ์	หลักสูตร	“โตไปไม่โกง”	

พิจารณาด�าเนินการทางวินัย/
อาญา/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

เสร็จภายใน	7	วัน

ด�าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ขั้นตอนด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	27	มีนาคม	2561	(การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น)

กา
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ต้น ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน

ชัดเจนว่ามีการกระท�าความผิด

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จและ
พิจารณาด�าเนินการทางวินัย/อาญา/กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	ให้แล้วเสร็จ

ด�าเนินกระบวนการทางวินัย	อาญา	ปกครอง	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน	ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ไม่ชัดเจนว่ามีการกระท�าความผิด

วันที่	1 การด�าเนินการ
1.	ภายใน	7	วันนับแต่เรื่องให้หน่วยงานเริ่มตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น	หากเป็นกรณทีีม่ข้ีอเทจ็จรงิและ
พยานหลักฐานชัดเจนให้พิจารณาด�าเนินการทาง
วินัย	อาญา	ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	7	วัน

2.	เมื่อครบก�าหนด	 7	 วันนับแต ่วันท่ีรับเรืื่องให ้ 
หน่วยงานรายงานหวัหน้าส่วนราชการและรฐัมนตรี
เจ้าสังกัด7	
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การด�าเนินการ
1.	ภายใน	30	วันนับแต่ครบก�าหนดระยะเวลา	7	วันให้

หน่วยงานตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบือ้งต้นให้แล้วเสรจ็	
และพิจารณาด�าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ

	 หมายถึง	การเริ่มด�าเนินกระบวนการทางวินัย	หรือ
อาญา	 เช่น	 ด�าเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย	หรือส่งเรื่องให้	ป.ป.ช.	เป็นต้น

2.	ให้รายงานความคบืหน้าต่อหัวหน้าส่วนราชการหรอื
รัฐมนตรีในสังกัด	เพื่อทราบเป็นระยะ

วันที่	37

หน่วยงานต้นสังกัด	รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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6.  โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครฐั (Construction Sector Transparency 
Initiative : CoST)

	 โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครฐั	เป็นการวางระบบให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัโครงการก่อสร้าง

สู่สาธารณชนในทุก	 ๆ	 ระยะที่ด�าเนินการ	 และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย	 โดย 

คณะท�างานตรวจสอบข้อมูล	(Assurance	Team)	และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ในกรณีที่ม ี

ความผิดปกติเกิดข้ึนกับโครงการก่อสร้าง	 ทั้งนี้	 โครงการ	 CoST	 ด�าเนินการโดยกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 

(Multi-Stakeholder	Group:	MSG)	ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2560	 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการก่อสร้างภาครฐั	(CoST	Committee)	ท่ีมปีลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน	ผูแ้ทนจากภาครฐั	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสงัคม	ร่วมเป็นกรรมการ	และกรมบญัชกีลางเป็นกรรมการและเลขานกุาร	เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็น	MSG	

และก�ากับดูแลการด�าเนินการโครงการ	CoST	ของประเทศไทย

	 การด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

(1)	 กรมบญัชกีลางได้พฒันาระบบเว็บไซต์	CoST	Thailand	เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมลูตามแนวทางของ	

CoST	 โดยเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบางรายการจากระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส	์

(e-GP)	เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

(2)	 เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	 ได้แก่	 Facebook	 ชื่อเพจ	 CoST	 Thailand	 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการ	CoST	ในรูปแบบ	Infographic	และเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือร้อง

เรียนของประชาชน	

(3)	 ขยายโครงการ	 CoST	 ไปยังโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น	 โดยให้ส�านักงานคลังเขตและ

ส�านักงานคลังจังหวัดเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ	CoST	ในส่วนภูมิภาค

(4)	 จ้างที่ปรึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะท�างานตรวจสอบข้อมูล

		 	 -		 สื่อแอนิเมชั่น	(animation)	“ก้านกล้วยกับโตไปไม่โกง”	

		 	 -		 สื่อรณรงค์	“ส�านึกไทย	ไม่โกง”	

		 	 -		 สื่อวิทยุรณรงค์สร้างจิตส�านึก

5. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and 
Transparency) กลุ่มเป้าหมายข้าราชการท้องถิ่น 

	 คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต	 ด้านการปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างการรับรู้ประสานงานกับหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องพจิารณาก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการในการสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง	เพือ่ขบัเคลือ่นท้องถิน่สจุริต

และโปร่งใส	 รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนการปลูกจิตส�านึกเพ่ือสร้าง	 “ส�านึกไทย	 ไม่โกง”	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว

จ�านวนทั้งสิ้น	1,158	คน	

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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(5)	 โครงการก่อสร้างท่ีเข้าร่วมโครงการ	 CoST	 เพิ่มข้ึนจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 การลงพื้นที่ใช้วิธีการสุ่มตรวจ	

จ�านวน	10	โครงการทัว่ประเทศ	ช่วงเดอืนมถินุายน	–	กรกฎาคม	2561	และมกีารจดัเวทภีาคประชาชน	

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีและให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเข้าร่วมด้วย 

เพือ่ชีแ้จงต่อประชาชนและคณะท�างานตรวจสอบข้อมลู	ซ่ึงคณะท�างานตรวจสอบข้อมลูจะจัดท�ารายงาน 

ฉบับประชาชนประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	เสนอต่อคณะกรรมการ	CoST	ต่อไป

(6)	 ปัจจุบันมโีครงการท่ีเข้าร่วม	CoST	จ�านวน	147	โครงการ	แบ่งตามประเภทงานก่อสร้างได้	ดงันี	้โครงการ

ก่อสร้างถนนและสะพาน	62	โครงการ	ประเภทอาคารและพิพิธภณัฑ์	51	โครงการ	งานชลประทาน	12	

โครงการ	งานสาธารณูปโภค	12	โครงการ	งานสิ่งอ�านวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยว	4	โครงการ	

งานก่อสร้างโรงพยาบาล	4	โครงการ	และงานก่อสร้างสนามบนิ	2	โครงการ	ได้ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมูล

ในระบบ	 CoST	 แล้ว	 จ�านวน	 122	 โครงการ	 (อีก	 25	 โครงการยังไม่เริ่มด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดตามประเภทของหน่วยงานได้	ดังนี้	

ปีงบประมาณ	
พ.ศ. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น รวม

2558 - 1 - 1

2560 6 5 - 11

2561 27 10 98 135

รวม 33 16 98 147

มูลค่า	(บาท) 18,241,192,331.64 88,804,284,400.00 1,316,242,999.00 108,361,719,730.64
  

7.  ผลการด� า เนินงานของคณะอนุกรรมการต ่อต ้ านการทุจริตแห ่ งชา ติ 
ด้านการประชาสัมพันธ์

	 คณะอนุกรรมการฯได้จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

โดยให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	 “คณะกรรมการนโยบายการเตรียมความพร้อมและประสานงาน 

การประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน”	เพื่อท�าการวิเคราะห์และผลักดันให้มีมาตรการต่อส่วนราชการ

และหน่วยงานภาครัฐท่ีจะให้ระดับค่าคะแนน	 CPI	 ดีข้ึน	 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน 

เหน็ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุริตอย่างเป็นรปูธรรม	การผลกัดนัให้เกดิความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการต่าง	ๆ 	ผ่านแอพพลิเคชั่น	“ภาษีไปไหน”	ผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบทั้งหลายที่มีผลงานการตรวจสอบ

และส่วนงานภาครฐัท่ีต้องมีการอนญุาตให้มกีารเผยแพร่กระบวนงานเป็นภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารกบัชาวต่างชาติ	

จดักจิกรรมเผยแพร่และสร้างการตระหนักรูเ้กีย่วกบัการทุจรติคอร์รปัชนัผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อาท	ิรายการโทรทศัน์	

“แผ่นดินไทยใสสะอาด”	 ทั้งการปราบปรามในคดีทุจริตท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน	 การป้องกันและ 

สร้างส�านึกสุจริต	 การบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล	 โดยเฉพาะคุณธรรมน�าการพัฒนา	 ได้แก	่ 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	การจัดท�า	Spot	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งทาง	Social	media	(Youtube	และ	

Facebook)	และสื่อกระแสหลัก	ตลอดจนจัดแถลงข่าวการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	

(คตช.)	ต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง	

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2558 – 2561)

ปี	พ.ศ. คะแนน อันดับ จ�านวนประเทศ

2538 2.79	(คะแนนเต็ม	30	คะแนน) 34 41

2539 3.33	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 37 54

2540 3.06	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 39 52

2541 3.00	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 61 85

2542 3.20	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 68 98

2543 3.20	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 60 90

2544 3.20	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 61 91

2545 3.20	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 64 102

2546 3.30	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 70 133

2547 3.60	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 64 146

2548 3.80	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 59 159

2549 3.60	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 63 163

2550 3.30	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 84 179

2551 3.50	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 80 180

2552 3.40	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 84 180

2553 3.50	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 78 178

2554 3.40	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน) 80 183

2555 37	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 88 176

2556 	35	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 102 177

2557 38	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 85 175

2558 38	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 76 168

2559 35	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 101 176

2560 37	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 96 180

2561 36	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) 99 180

หมายเหต	ุ	เดิม	 Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI	 มีการเปลี่ยนจาก	 "ดัชนีชี้วัดภาพลักษ์คอร์รัปชั่น"	 

เป็น	"ดชันกีารรับรู้การทจุริต"	โดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	ในการจดัท�ายุทธศาสตร์	ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม

การทุจริตระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทยปัจจุบันกับย้อนหลัง 4 ปี

ผล จ�านวน แหล่งข้อมูล
คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย
2014 2015 2016 2017 2018

คงที่ 6 WJP	การใช้อ�านาจรัฐ	เพื่อผล

ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น ข อ ง

ข ้าราชการเจ ้าหน ้าที่ฝ ่าย

ตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ

44 26 37 40 40 ผู้เชี่ยวชาญ

WEF	การจ่ายเงนิสนิบนเกีย่วกบั

การน�าเข ้า-ส ่งออก	 ระบบ

สาธารณปูโภคต่าง	ๆ 	การน�าเงนิ

ของภาครัฐไปให้กับบริษัท	

บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลใด	 ๆ	

เพื่อการคอร์รัปชัน	และระดับ

คุณธรรมหรือจริยธรรมหรือ 

ธรรมภิบาลอยู่ระดับใด

39 43 37 42 42 นักธุรกิจใน

ประเทศ

EIU	 การตรวจสอบการใช้งบ

ประมาณ	การใช้อ�านาจแต่งตัง้

เจ้าหน้าที่รัฐ	 และความเป็น

อิสระขององค์กรตรวจสอบ

38 38 37 37 37 นักวิเคราะห์

ความเสี่ยง 

ทั่วโลก

GI	ความเส่ียงด้านการบรหิารธุรกิจ	

การติดสินบนเจ้าหน้าที่	 และ

การออกนโยบายท่ีเอือ้ประโยชน์

ต่อธุรกิจบางธุรกิจ

42 42 22 35 35 ผู้เชี่ยวชาญและ

นักวิเคราะห์

ความเสี่ยง

PRS	การให้สนิบนแก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐในกระบวนต่าง	ๆ	โดย

เฉพาะการน�าเข ้า-ส ่งออก	 

การขออนุมัติอนุญาต	 การจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัท

31 31 32 32 32 นักวิเคราะห์ของ	

PRS

BF	(TI)	การใช้ต�าแหน่งหน้าที่

เพื่ อประโยชน ์มิชอบและ

ประสิทธิภาพของรัฐบาลใน

การควบคุมปัญหาการทุจริต

40 40 40 37 37 ผู้เชี่ยวชาญ	2	

คน/ประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ผล จ�านวน แหล่งข้อมูล
คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย
2014 2015 2016 2017 2018

ลดลง 3 VDem	 (	 -	 2)	 การทุจริต 

ในภาคการเมืองมีการแพร่

ขยายตัวอย่างไร

- - 24 23 21 นักวิชาการ	

นักธุรกิจ	

นักวิเคราะห์	

ทั่วโลก	

IMD	 (-2)	 การให้สินบนและ

การทจุรติคอร์รปัชนัยงัคงมอียู่

หรือไม่

33 38 44 43 41 นักธุรกิจทั่วโลก	

4,300	คน

PERC	 (-2)	 คุณให้คะแนน 

การคอร ์รัปชันในประเทศ 

ที่คุณอาศัย/ท�างานอยู่เท่าใด

35 42 38 41 37 นักธุรกิจต่าง

ประเทศที่อาศัย

อยู่ในประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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ภาพกิจกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2557
“การจัดท�าแผนที่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption map)”

ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
“การเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตคอร์รัปชัน”

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.158



รับรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2561
“การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย”

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
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รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รอบที่	1	:	วันที่	1	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน

	ผ่าน 	ไม่ผ่าน

1.		ประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงาน
ตามหลักภารกิจ
พืน้ฐาน	งานประจ�า 
ตามหน้าที่ปกติ	
หรืองานตามหน้าที ่
ความรับผิดชอบหลัก	
งานตามกฎหมาย	
กฎ	นโยบายของ
รัฐบาล	หรือมติ
คณะรัฐมนตรี	
(Function	Base)

1)	ความส�าเร็จของการผลักดันอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันประจ�าปีของประเทศไทย 

	 1.1	ผลการจัดอันดับ
ดัชนีภาพลักษณ์
ปัญหาคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย

44	คะแนน 37	คะแนน 

	 1.2	การผลักดัน
อันดับดัชน ี
ชี้วัดภาพลักษณ์
ปัญหาคอร์รัปชัน
ประจ�าปีของ
ประเทศไทย	

1.		รายงานผลการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เพ่ือยกระดับ 
ค่าคะแนน	CPI	ประจ�า

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
2.  เสนอร่างแนวทางการด�าเนินการ

เพื่อยกระดับค ่าคะแนน	 CPI	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	
ต่อประธานคณะกรรมการฯ

ด�าเนินการครบถ้วน 

2)	ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

	 2.1	คะแนนเฉลี่ย
	 	 ของคะแนน
	 	 การประเมิน

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด�าเนินงาน 
หน่วยงานภาครัฐ

85	คะแนน 84.61 

	 2.2	ความส�าเร็จใน
การยกระดับ
ส่วนราชการที่มี
คะแนน	ITA	 
ต�่ากว่า	75	 
ต่อเนื่อง

-		 	รายงานผลการวเิคราะห์สภาพปัญหา 
ของส่วนราชการที่มีคะแนน	 ITA	
ต�่ากว่า	75	ต่อเนื่อง	2	ปี

-		 	แผนการพัฒนาเพื่ อยกระดับ	 
3	ส่วนราชการที่มีคะแนน	ITA	

	 	ต�่ากว่า	75	ต่อเนื่อง	2	ปี

-	 ส� า นักงาน	 ป.ป.ท.	 ด�า เ นินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 –	 2559	
และจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลการประเมิน	 ITA	 ของ	 3	 ส่วน
ราชการที่มีคะแนนประเมิน	 ต�่ากว่า	
75	คะแนน	 ได้แก่	 กรมการท่องเที่ยว	
ส�านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา	 กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	

-		 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เสนอรายงาน 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ	 3	 ส่วน
ราชการ
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน

	ผ่าน 	ไม่ผ่าน

3)		ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้แล้วเสร็จ
	 	และเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พิจารณาได้



 3.1 กรณเีรือ่งร้องเรยีน 
รับใหม่

ร้อยละ	85 ร้อยละ	51.68 

 3.2 กรณเีรือ่งร้องเรยีน 
คงค้าง

ร้อยละ	90 ร้อยละ	48.21 

4)		ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จ
	 	และเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.พิจารณาได้



 4.1 กรณเีรือ่งร้องเรยีน 
รับใหม่

ร้อยละ	25.4 8.82 

 4.2 กรณเีรือ่งร้องเรยีน 
คงค้าง

ร้อยละ	17.8 7.63 

2.		ประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงาน
ตามหลักภารกิจ	
ยุทธศาสตร์	
แนวทางปฏิรูป 
ภาครัฐ	นโยบาย
เร่งด่วน	หรือ 
ภารกิจที่ได้รับ

	 	มอบหมายเป็น
พิเศษ	(Agenda	
Base)

1)		ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 

	 1.1	ร้อยละการด�าเนิน
ก า ร ต า ม แ ผ น 
การสร้างความรับรู ้
ความเข ้าใจแก ่
ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 

	 1.2	 ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นส�าคัญที่
ทันต่อสถานการณ์	
(ถ้ามี)

ร้อยละ	100 ไม่ทัน	1	เรื่อง 

4.		ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและพัฒนา
นวัตกรรม 
ในการบริหาร	
จัดการระบบงาน	
ระบบงบประมาณ	
ทรัพยากรบุคคล	
และการให้บริการ
ประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ	 
(Innovation	Base)



1)		การพัฒนานวัตกรรม 1.		รวบรวมวิเคราะห์และจัดท�าฐาน
ข้อมูลข่าวกรอง	

2.		ฝึกอบรมการใช้งาน
3.		จัดท�าผลวิเคราะห์และเฝ้าระวัง

การทุจริต
4.		จัดท�าข้อมูลประกอบการด�าเนิน

คดีที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 

2)		การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

	 ในการปฏิบัติงาน

ด�าเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	80



รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.162



องค์ประกอบการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน

	ผ่าน 	ไม่ผ่าน

5.		ศักยภาพ
	 ในการด�าเนินการ 

ของส่วนราชการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ	
20	ปี	(Potential	
Base)	



1)		การจดัท�าและด�าเนนิการ 
ตามแผนการขับเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ

	 วัดผลการด�าเนินงาน
และการใช ้จ ่ายเงิน
งบประมาณของส่วน 
ราชการ	ในช่วง	12	เดือน	
ต ามหลั ก เ กณฑ ์ ท่ี
ก�าหนด

วัดผลการด�าเนินงาน
และการใช้จ่าย
ของส่วนราชการ

ในช่วง	12	เดือนแรก

ด�าเนินการได้ครบถ้วน 

2)		การด�าเนินการจัดท�า
แผนปฏริปูองค์การจดั
ส่งแผนปฏริปูองค์การ

ด�าเนินการตามค�าแนะน�า
ได้ครบถ้วน

ด�าเนินการได้ครบถ้วน 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 163



รายงานการเงินของ
ส�านักงาน ป.ป.ท.



ส่วนที่ 3



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,627,414.00 484,303.20

ลกูหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้ 154,800.00  - 

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 3,054,210.01 2,844,113.35

วัสดุคงเหลือ 1,313,771.89 1,432,271.99

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 133,039.38 131,178.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,283,235.28 4,891,866.62

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 55,175,997.40 52,743,247.95

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 1,369,687.00 265,938.85

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,545,684.40 53,009,186.80

รวมสินทรัพย์ 63,828,919.68 57,901,053.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.166



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 12,827,627.68 10,743,335.90

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน 9 1,561.00  - 

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 10 1,899,438.96 1,933,829.97

เงินรับฝากระยะสั้น 11 1,553,826.50 1,258,658.70

รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,282,454.14 13,935,824.57

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 12 340,280.98 953,003.70

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,840,280.98 953,003.70

รวมหนี้สิน 18,122,735.12 14,888,828.27

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 45,706,184.56 43,012,225.15

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 45,706,184.56 43,012,225.15

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 45,706,184.56 43,012,225.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 167



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 15 535,169,053.81 469,151,498.79

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - 2,065,700.00

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 16 612,722.72 1,753,017.62

รายได้อื่น 154,800.00  20,630.00 

รวมรายได้ 535,936,576.53 472,990,846.41

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 286,305,401.62 250,651,678.75

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 18 13,655,830.14 9,793,123.89

ค่าตอบแทน 19 13,023,819.97 13,048,246.68

ค่าใช้สอย 20 174,053,415.06 164,860,425.98

ค่าวัสดุ 21 8,242,112.17 8,506,794.83

ค่าสาธารณูปโภค 22 10,069,492.11 9,759,271.97

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 23 16,092,546.05 23,315,170.31

ค่าใช้จ่ายอื่น 24 11,800,000.00 12,025,230.00

รวมค่าใช้จ่าย 533,242,617.12 491,959,942.41

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  2,693,959.41  (18,969,096.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.168



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย : บาท)

รายได้สูง/(ต�่า) รวม

หมายเหตุ กว่าค่าใช้จ่าย สินทรัพย์สุทธิ/

สะสม ส่วนทุน

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (18,969,096.00)  (18,969,096.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  43,012,225.15  43,012,225.15 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 43,012,225.15 43,012,225.15

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2561

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,693,959.41 2,693,959.41

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 45,706,184.56 45,706,184.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 169



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

11 เงินรับฝากระยะสั้น

12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

13 ภาระผูกพัน

14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

15 รายได้จากงบประมาณ

16 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

19 ค่าตอบแทน

20 ค่าใช้สอย

21 ค่าวัสดุ

22 ค่าสาธารณูปโภค

23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

24 ค่าใช้จ่ายอื่น

25 การจัดประเภทรายการใหม่

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.170



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัมิาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

ต่อมาเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในภาครฐั เป็นส่วนราชการท่ีไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง มเีลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งอยู ่ที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีส�านักงานเขตพื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม มาตรา 51 ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ ดังนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมตลอดท้ัง

สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริต

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

(5) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริต

(6)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมาย

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 171



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 485,638,399.45 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ�านวน 

431,316,163.80 บาท) โดยจ�าแนกเป็นงบลงทุน จ�านวน 39,512,487.92 บาท และงบประจ�า จ�านวน 

446,125,911.53 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานระดับกรมมีหน่วยงาน

ระดบัหน่วยเบกิจ่ายภายใต้สงักดัจ�านวน 9 แห่ง ซึง่เป็นหน่วยเบกิจ่ายในภมูภิาคและมหีน่วยเบกิจ่ายในส่วนกลาง

อีก 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของ

แต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�ารายงานการเงินแยกกัน 

รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐว่า “ส�านักงาน”

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวง การคลัง

ก�าหนด รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

รายงานการเงนินีจ้ดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิ เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 

ของปีถัดไป 

รายงานการเงนิของส�านกังาน ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชภีาครฐั รวมรายการ

บัญชีที่เกิดขึ้นท้ังท่ีหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้สังกัดของส�านักงาน ไม่ว่า

รายการดังกล่าวจะเกิดจากเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณทกุประเภททีส่�านกังานมอี�านาจในการบรหิาร

จัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น

ของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้ส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา

และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงาน

การเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของส�านักงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.172



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน (ต่อ)
การจัดประเภทแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ส�านักงาน  

ได้ใช้ดลุยพนิิจพจิารณาปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิการแสดงรายการในรายงานการเงนิ และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และรายงานรายได้แผ่นดิน  

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้รายงานการเงิน และเป็นไปตามหนงัสือกรมบญัชกีลาง ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0410.3/ว 357 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยรายงานการเงินประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (5) รายงาน

ฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และ (6) รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

      ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12  เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13  เรื่อง สัญญาเช่า 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14  เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16  เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

-  นโยบายการบัญชีภาครัฐ   เรื่อง เงินลงทุน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 173



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน

ผู้บริหารของส�านักงานได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร ท่ีส�านักงานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกต ิ

ตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน รวมถึงส่วนที่ส�านักงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  

ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของส�านักงานได้

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีส�านักงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ

ด�าเนินงานของส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็น ในการใช้จ่ายเงิน 

แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง

ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่ส�านักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี

ดอกเบี้ย มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย

อันเป็นท่ีมาของเงินฝากคลังน้ัน ส�านักงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน

ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์

 รายการเทยีบเท่าเงนิสด ได้แก่ เงนิลงทุนระยะส้ันท่ีมสีภาพคล่องซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดท่ีจะเปลีย่น

เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน

4.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

 ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในส�านักงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไป 

ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบ้ีย เช่น ลูกหน้ีเงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ส�านักงาน 

จะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 รายได้ค้างรับ หมายถึง เงินค้างรับจากกรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงิน 

โดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของส�านักงานแล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้ส�านักงาน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.174



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
4.3  วัสดุคงเหลือ 

 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป มีมูลค่าไม่สูง

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น เป็นส่วนปรับปรุงอาคารในพ้ืนที่ส�านักงานเช่า แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่  

5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

4.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น เป็นส่วนปรับปรุงอาคารในพื้นที่ส�านักงานเช่า แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู ้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย 

ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงที่ท�าให้ส�านักงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุ การใช้งาน 

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 175



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
 ค่าเสือ่มราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ ค�านวณโดยวธีิเส้นตรง ตาม

อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้

อายุการใช้งาน (ปี)

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า) 15 ปี

อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3 - 12 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 - 12 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 - 10 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6 - 10 ปี

ครุภัณฑ์ส�ารวจ 5 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก ราคาทุน

หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิโดยวธิี

เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

4.6  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ท่ีส�านักงานได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของสินทรัพย์  

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังานให้บรรลวัุตถปุระสงค์ และสนิทรพัย์รบับรจิาคโดยมผีูม้อบให้ส�านกังาน

ไว้ใช้ในการด�าเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งส�านักงาน ยังไม่อาจ

รับรู้รายได้

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.176



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล 

ตลอดระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัความช่วยเหลอืหรอืบรจิาคหรอืตามเกณฑ์สดัส่วนของค่าใช้จ่าย เพือ่การนัน้เกดิขึน้

4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

 1)  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีส�านักงาน

 2)  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

 3)  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

 ส�านักงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ตามจ�านวนเงิน 

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณที่เบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงิน 

งบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.8  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

 รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ เป็นรายได้ทีส่�านกังานได้รบัอนญุาตให้เกบ็รายได้นัน้ไว้เพือ่ใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานของส�านักงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อส�านักงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ 

4.9  รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน  

ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค 

เป็นสนิทรพัย์ท่ีให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิหน่ึงปี จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วนของค่าใช้จ่ายเพือ่การนัน้

เกิดขึ้น หรือตามเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 

4.10 รายได้แผ่นดิน

 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่ส�านักงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ 

ด้วยยอดสทุธิหลงัจากหกัส่วนทีจ่ดัสรรเป็นเงนินอกงบประมาณตามท่ีได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดนิ

น�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของส�านักงาน แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 177



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 -

เงินฝากสถาบันการเงิน

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - ในงบประมาณ 109,446.00 51,814.00

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - เพื่อน�าส่งคลัง 1,561.00 -

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 28,110.00 -

เงินฝากคลัง 988,297.00 432,489.20

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,627,414.00 484,303.20

 เงนิทดรองราชการ จ�านวน 1,500,000.00 บาท ได้รบัอนมุติัเงนิทดรองราชการภายใต้รหสัหน่วยงานใหม่ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.4/040963 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 และได้รับเงินทดรองราชการ 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 เงินฝากคลัง จ�านวน 988,297.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินประกันสัญญา 971,287.00 415,479.20

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

รวม เงินฝากคลัง 988,297.00 432,489.20

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.178



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2561 2560

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,321,033.78 1,564,801.00

รายได้ค้างรับ 1,733,176.23 1,279,312.35

รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 3,054,210.01 2,844,113.35

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงก�าหนด
ช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบ

ส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบ

ส�าคัญ
รวม

2561  826,733.00 - 494,300.78 1,321,033.78

2560 1,309,560.00 - 255,241.00 1,564,801.00

 รายได้ค้างรับ จ�านวน 1,733,176.23 บาท (ปี 2560 จ�านวน 1,279,312.35 บาท) เป็นรายได้ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลางทั้งจ�านวน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 179



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หน่วย : บาท)

2561 2560

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 13,137,821.17 13,137,821.17

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  1,478,626.75  234,231.24 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ 11,659,194.42 12,903,589.93

ครุภัณฑ์ 61,826,613.73 43,410,709.27

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์  18,309,810.75  3,571,051.25 

ครุภัณฑ์ สุทธิ 43,516,802.98 39,839,658.02

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 55,175,997.40 52,743,247.95

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (หน่วย : บาท)

2561 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,608,923.84 299,248.84

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 239,236.84 33,309.99

รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 1,369,687.00 265,938.85

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 1,561.00 -

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 1,561.00 -

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.180



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2561 2560

เจ้าหนี้อื่น 55,475.20 -

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 566,209.31 579,686.28

ใบส�าคัญค้างจ่าย 1,034,667.45 1,329,426.35

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 243,087.00 24,717.34

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 1,899,438.96 1,933,829.97

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินประกันผลงาน 554,429.50 843,179.50

เงินประกันสัญญา 971,287.00 415,479.20

เงินรับฝากอื่น 28,110.00 -

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 1,553,826.50 1,258,658.70

หมายเหต ุ12 เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว (หน่วย : บาท)

2561 2560

สินทรัพย์จากการบริจาค 935,993.70 2,689,011.32

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

รวม 953,003.70 2,706,021.32

หัก ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนอื่น

และบริจาคสะสมสินทรัพย์จากการบริจาค 612,722.71 1,753,017.62

รวม 612,722.72 1,753,017.62

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 340,280.98 953,003.70

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 181



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ส�านักงานมีภาระผกูพนัตามสญัญาจดัซือ้จดัจ้างพสัดแุละบริการอืน่ ๆ  จ�านวน 
66,965,134.52 บาท ซึ่งจ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1,266,477.60 13,972,100.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 65,698,656.92 3,269,826.06

รวม 66,965,134.52 17,241,926.06

หมายเหตุ 14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ส�านักงานมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องในคดีความต่าง ๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน ดังนี้
 คดหีมายเลขด�าที ่2076/2557 ผูฟ้้องคด ีได้ยืน่ฟ้องส�านกังานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรพัย์จ�านวน 
2,483,000.00 บาท กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนด
ให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อส�านักงานว่า 
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส�านวนคดีอาญาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�าส�านวนไม่ครบถ้วน  
ปกปิดเอกสารส�าคัญในคดี เบิกความเท็จต่อศาลท�าให้บุตรชายและผู ้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม  
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 51/2556 วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2556 ว่าไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาว่าส�านักงาน 
ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อ
ศาลปกครองสูงสุด เรียกค่าเสียหายรวมจ�านวน 20,500,000.00 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
 คดีหมายเลขด�าที่ 1771/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์
จ�านวน 10,000,000.00 บาท กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่อนุญาต 
ให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.182



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

 คดีหมายเลขด�าที่ บ.501/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง ว่าการกระท�าของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัเป็นการกระท�าละเมดิ เนือ่งจากคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตในภาครฐัมมีตชิีม้ลูความผดิว่าผูฟ้้องคดกีระท�าการทจุรติในภาครฐั เป็นเหตใุห้ผูฟ้้องคดี
ถกูลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึง่ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2561 ให้ส�านกังานจ่าย
ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูฟ้้องคดจี�านวน 252,653.20 บาท และส�านกังานได้อทุธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าว ซึง่คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
 คดีหมายเลขด�าที่ บ.234/2560 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพกิถอนค�าสัง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติทีล่งโทษไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ 
ตามค�าวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหากศาลพิพากษาว่า
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท�าความผิด ให้ศาลก�าหนดค่าความเสียหายแห่งความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีจ�านวน 
3,000,000.00 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

หมายเหตุ 15 รายได้จากงบประมาณ (หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

 รายได้จากงบบุคลากร 252,095,651.57 220,816,746.69

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 171,993,439.84 172,781,954.29

 รายได้จากงบลงทุน 26,083,510.85 8,517,053.51

 รายได้จากงบกลาง 38,126,355.07 27,457,649.78

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 17,920,392.00 18,747,653.00

 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  5,506,105.76  7,900,569.35 

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 500,713,243.57 440,420,487.92

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 183



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 15 รายได้จากงบประมาณ (ต่อ) (หน่วย : บาท)

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 8,890,598.90 9,207,338.06

 รายได้จากงบลงทุน 412,480.00 2,185,825.10

 รายได้จากงบกลาง 10,672,434.34 14,874,012.71

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 14,480,297.00 2,463,835.00

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 34,455,810.24 28,731,010.87

รวม รายได้จากงบประมาณ 535,169,053.81 469,151,498.79

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค (หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้จากการบริจาค 612,722.72 1,753,017.62

รวม รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 612,722.72 1,753,017.62

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินเดือน 249,960,656.92 220,646,600.64

ค่าล่วงเวลา 1,415,240.00 1,993,610.00

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,305,347.69 3,492,685.71

ค่ารักษาพยาบาล 10,360,233.53 7,901,656.19

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 1,042,182.00 1,128,443.75

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.184



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อ) (หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 61,884.00  - 

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 2,905,934.77 2,630,930.14

เงินสมทบ กบข. 4,358,902.11 3,946,395.13

ค่าเช่าบ้าน 10,278,928.25 7,247,382.77

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 233,315.00 151,497.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,382,777.35 1,512,477.42

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 286,305,401.62 250,651,678.75

หมายเหตุ 18 ค่าตอบแทน (หน่วย : บาท)

2561 2560

เงินบ�านาญ 9,624,429.72 7,852,795.32

เงินช่วยค่าครองชีพ 218,052.00 218,052.00

เงินบ�าเหน็จตกทอด 418,840.00  - 

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

ค่ารักษาพยาบาล 2,369,508.42 707,476.57

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 25,000.00 14,800.00

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 13,655,830.14 9,793,123.89

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 185



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 19 ค่าตอบแทน (หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 8,372,160.00 8,351,381.29

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,266,850.00 1,239,497.00

ค่าตอบแทนอื่น 3,384,809.97 3,457,368.39

รวม ค่าตอบแทน 13,023,819.97 13,048,246.68

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย (หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 7,798,375.46 13,504,910.21

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 31,240,757.09 27,043,655.56

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 2,184,006.68 1,757,294.47

ค่าจ้างเหมาบริการ 18,388,789.25 20,332,384.52

ค่าจ้างที่ปรึกษา 26,514,200.00 7,734,200.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 16,989,030.00 22,320,730.00

ค่าเช่า 65,034,603.56 64,341,539.33

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 212,070.72 1,681,915.32

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,383,275.00 1,535,500.00

ค่าใช้สอยอื่น 4,308,307.30 4,608,296.57

รวม ค่าใช้สอย 174,053,415.06 164,860,425.98

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.186



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ (หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าวัสดุ 5,583,996.01 6,279,698.53

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 601,148.96 540,070.16

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 2,056,967.20 1,687,026.14

รวม ค่าวัสดุ 8,242,112.17 8,506,794.83

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าไฟฟ้า 5,190,168.82 5,124,439.11

ค่าประปา 106,598.22 142,369.51

ค่าโทรศัพท์ 2,069,768.43 2,173,791.53

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 810,872.03 671,536.93

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 1,892,084.61 1,647,134.89

รวม ค่าสาธารณูปโภค 10,069,492.11 9,759,271.97

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (หน่วย : บาท)

2561 2560

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,244,395.51 1,287,317.26

ครุภัณฑ์ 14,642,223.69 21,272,603.30

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 205,926.85 755,249.75

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16,092,546.05 23,315,170.31

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 187



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น (หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 11,800,000.00 12,000,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น  - 25,230.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 11,800,000.00 12,025,230.00

หมายเหตุ 25 การจัดประเภทรายการใหม่ (หน่วย : บาท)

 ส�านักงานได้จัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบแสดงผล
การด�าเนินงานทางการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกับ
การแสดง รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ส�าหรบัปี สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 ทัง้นีไ้ม่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีไ่ด้รายงาน
ไปแล้ว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้การค้า  -  10,743,335.90  10,743,335.90 

 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น  12,677,165.87  (10,743,335.90)  1,933,829.97 

 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้สอย  165,400,496.14  (540,070.16)  164,860,425.98 

 ค่าวัสดุ  7,966,724.67  540,070.16  8,506,794.83 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.188



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/

สัญญา

เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากร

ภาครัฐ ป ้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

  งบบุคลากร  254,241,999.45  -  -  254,241,999.45  - 

  งบด�าเนินงาน  9,396,937.00  -  -  9,314,946.36  81,990.64 

 รวม 263,638,936.45  -  -  263,556,945.81  81,990.64 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุล

และพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ

  งบด�าเนินงาน  138,790,575.08  -  538,027.60  133,194,083.03 5,058,464.45 

  งบลงทุน  39,512,487.92  -  11,268,900.00  28,243,510.85  77.07 

  งบรายจ่ายอื่น  2,431,800.00  -  -  1,919,323.77  512,476.23 

 รวม  180,734,863.00  -  11,806,927.60  163,356,917.65  5,571,017.75 

แผนงาน :  บู รณาการป ้ อง กัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบโครงการเสริมสร ้างพัฒนา  

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

 งบด�าเนินงาน  33,780,400.00  -  -  33,187,303.70  593,096.30 

 งบรายจ่ายอื่น  7,484,200.00  -  -  7,484,200.00  - 

 รวม  41,264,600.00  -  -  40,671,503.70  593,096.30 

 รวมทั้งสิ้น  485,638,399.45  - 11,806,927.60  467,585,367.16  6,246,104.69 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 189



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

เงินงบกลาง (หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/

สัญญา

เบิกจ่าย คงเหลือ

รายการเงินส�ารองจ่าย  

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

 งบรายจ่ายอื่น (งบราชการลับ)  1,800,000.00  -  -  1,800,000.00  - 

 รวม  1,800,000.00  -  -  1,800,000.00  - 

แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับ  

กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น  

 งบด�าเนินงาน  6,039,000.00 2,595,683.04  -  3,443,316.96  - 

 รวม  6,039,000.00 2,595,683.04  -  3,443,316.96  - 

เงินงบประมาณเบิกแทนกัน (หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/

สัญญา

เบิกจ่าย คงเหลือ

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนงาน : แผนงานรอง

เสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ 

ผลผลิต : การบริหารจัดการ 

ของรัฐบาลด้านความมั่นคง

 งบรายจ่ายอื่น  10,000,000.00  -  -  10,000,000.00  - 

 รวม  10,000,000.00  -  -  10,000,000.00  - 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.190



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

 รายการ 
 เงินกันไว้เบิก 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 
 เหลื่อมปี (สุทธิ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  497,100.00  495,100.00  2,000.00 

รวม  497,100.00  495,100.00  2,000.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบกลาง 33,222,075.00  5,825,250.00 27,396,825.00 

รวม  33,222,075.00 5,825,250.00  27,396,825.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  382,500.00  -  382,500.00 

รวม  382,500.00  -  382,500.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบรายจ่ายอื่น 13,475,000.00 13,475,000.00  - 

งบกลาง  2,139,781.99  1,204,315.34  935,466.65 

รวม 15,614,781.99 14,679,315.34  935,466.65 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  499,450.00  -  499,450.00 

รวม  499,450.00  -  499,450.00 

รวมทั้งสิ้น  50,215,906.99 20,999,665.34  29,216,241.65 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 191



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินงบกลาง - รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น (หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลผลติ : รายการค่าใช้จ่าย บคุลากร
ภาครัฐ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 งบบุคลากร 223,937,163.80  -    -   223,935,839.93  1,323.87 

 งบด�าเนินงาน  8,819,680.00  -    -    8,772,186.29  47,493.71 

 รวม 232,756,843.80  -    -    232,708,026.22  48,817.58 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ

 งบด�าเนินงาน 160,221,376.00 7,000,000.00  497,100.00 148,731,906.40 3,992,369.60 

 งบลงทุน 8,556,944.00  -    -    8,517,053.51  39,890.49 

 งบรายจ่ายอื่น  2,431,800.00  -    -    1,635,278.02  796,521.98 

 รวม 171,210,120.00  
7,000,000.00 

 497,100.00  158,884,237.93 4,828,782.07 

แผนงาน : บรูณาการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
โครงการ : เสริมสร้าง พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ

 งบรายจ่ายอื่น  20,000,000.00  -    -    17,078,692.57  2,921,307.43 

 งบรายจ่ายอื่น  7,349,200.00  -    -    7,349,200.00  -   

 รวม  27,349,200.00  -    -    24,427,892.57 2,921,307.43 

 รวมทั้งสิ้น 431,316,163.80 7,000,000.00  497,100.00  416,020,156.72 7,798,907.08 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.192



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต่อ)

เงินงบกลาง - รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น (หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

รายการเงินส�ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

 งบรายจ่ายอืน่ (งบราชการลบั)  2,000,000.00  -    -    2,000,000.00  -   

 รวม  2,000,000.00  -    -    2,000,000.00  -   

เงินงบประมาณเบิกแทนกัน (หน่วย : บาท)

รายการ  งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แผนงาน : แผนงานรองเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ
ผลผลิต : การบริหารจัดการ
ของรัฐบาลด้านความมั่นคง
รายการเงินส�ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น
รายการเงินส�ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

 งบรายจ่ายอื่น  10,000,000.00  -    -    10,000,000.00  -   

 รวม  10,000,000.00  -    -    10,000,000.00  -   

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 193



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

 รายการ 
 เงินกันไว้เบิก 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 
 เหลื่อมปี (สุทธิ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม  
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  1,512,391.63  1,504,778.79  7,612.84 

งบลงทุน  1,900,000.00  1,836,470.10  63,529.90 

งบกลาง  43,315,125.00  10,093,050.00  33,222,075.00 

รวม  46,727,516.63 13,434,298.89  33,293,217.74 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  382,500.00  -    382,500.00 

งบลงทุน  412,480.00  412,480.00  -   

งบกลาง  1,200,000.00  166,885.71  1,033,114.29 

รวม  1,994,980.00  579,365.71  1,415,614.29 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบรายจ่ายอื่น  13,475,000.00  -    13,475,000.00 

งบกลาง  4,364,706.99  2,224,925.00  2,139,781.99 

รวม  17,839,706.99  2,224,925.00  15,614,781.99 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน : บริหารงานยุติธรรม
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบด�าเนินงาน  499,450.00  -    499,450.00 

งบรายจ่ายอื่น  360,000.00  360,000.00  -   

รวม  859,450.00  360,000.00  499,450.00 

รวมทั้งสิ้น  67,421,653.62 16,598,589.60  50,823,064.02 

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.194



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 2,725,571.20 2,197,644.35

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน  -   3,207.00

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 2,725,571.20 2,200,851.35

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  (2,724,010.20)  -   

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  1,561.00  2,200,851.35 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  (1,561.00)  (2,200,851.35)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  -    -   

(หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 5,852.00 1,338.00

รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 26,000.00  -   

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 3,284.14 12,516.51

รายได้ดอกเบี้ยอื่น 186.17 66.58

รายได้จากค่าปรับอื่น 2,372,105.01 103,138.93

รายได้เงินเหลือจ่าย 287,494.74 1,169,456.17

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 30,649.14 911,128.16

รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 2,725,571.20 2,197,644.35

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 195



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

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

ติดต่อส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ
(The Complaint Center for Foreign Investors)
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย E-mail : Fad.pacc@gmail.com

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1
เลขที่ 22/25 ถนนนเรศวร ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทร. 0 3532 3365-9 โทรสาร 0 3532 3370 E-mail address : pacc_area1@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2
เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 0 3832 8234 - 5 โทรสาร 0 3832 8233 E-mail address : pacc_area2@pacc.go.th

คณะผู้จัดท�า

1. พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ที่ปรึกษา)

2. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ที่ปรึกษา)

3.  นางฉวีวรรณ นิลวงศ์  ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4. นางสาวพรหมพรรณ สายทองค�า  ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

5. นางวาสนา จัตุพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

6. นางสาวสุนันทินี ระย้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

7. นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

8. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 10 ปี
และ รายงานประจ�าปี 2561                ส�ำนักงำน ป.ป.ท.196



ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 118 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ต�าบลโคกกรวด 

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

โทร. 0 4446 5053-4 โทรสาร 0 4446 5053 E-mail address : pacc_area3@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
อาคาร ปริน๊ซ์ ออฟฟิตเพลก็ค์ เลขที ่4/33 ถนนหน้าเมอืง ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000

โทร 0 4323 9092 - 3 โทรสาร 0 4323 9094 E-mail address : pacc_area4@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร. 0 5390 4721-2 โทรสาร 0 5390 4724 E-mail address : pacc_area5@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6
เลขที่ 723/13 - 17 ถนนพิชัยสงคราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 0 5530 4117 โทรสาร 0 5530 4118 E-mail address : pacc_area6@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7
เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ต�าบลพระประโทน อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0 3427 2338 - 41 โทรสาร 0 3427 2340 E-mail address : pacc_area7@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8
อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ต�าบลบางกุ้ง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร 0 7720 6185 - 6 โทรสาร 0 7720 6184 E-mail address : pacc_area8@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9
เลขที่ 116 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 0 7455 2027 - 8 โทรสาร 0 7455 2029 E-mail address : pacc_area9@pacc.go.th
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