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ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 3

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ชั้น 1 เลขที่ 118 หมู่ 10 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลโคกกรวด 

อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30280

โทร. 0 4446 5054 โทรสำร 0 4446 5053 E-mail address : pacc_area3@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 4

อำคำร ปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้ำเมือง ต�ำบลในเมือง  

อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 5

อำคำรแอร์พอร์ต บิสซิเนส พำร์ค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�ำบลหำยยำ 

อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร. 0 5390 4722, 28 โทรสำร 0 5390 4724 E-mail address : pacc_area5@pacc.go.th

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 6

เลขที่ 723/13 - 17 ถนนพิชัยสงครำม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 7

เลขที่ 445/2 ถนนเทศำ ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 8

อำคำร พี.ซี. ทำวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ถนนกำญจนวิถี  

ต�ำบลบำงกุ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 9

เลขที่ 116 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลควนลัง อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

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

COVEROK.indd   2 24/5/2563   14:05:46



ART431_f0-1_____OK.indd   1 24/5/2563   14:06:06



สารบัญ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 4
ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของส�านักงาน ป.ป.ท. 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ..................................................................................................................10

ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม .....................................................................................11

อ�านาจหน้าที่ ..........................................................................................................................12

ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.................................................................................13

สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ที่ส�านักงาน ป.ป.ท. รับไว้ด�าเนินการ.........................21

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ..........................22

สถิติผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ............23

ART431_f0-1_____OK.indd   2 24/5/2563   14:06:07



ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท.

บทบาทภารกิจหลัก............................................................................................................26

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน ป.ป.ท. ................................26

	 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ...............66

 การปรับปรุงกฎหมายของส�านักงาน ป.ป.ท. ...................................................... 80

การตรวจสอบการทุจริตที่ส�าคัญ ................................................................................. 81

ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ......................................... 87

ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ............................................. 93

ส่วนที่ 3 รายงานการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท................113

ART431_f0-1_____OK.indd   3 24/5/2563   14:06:07



คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

1 	 นายกิตติ		ล้ิมชัยกิจ	
	 ประธานกรรมการ

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

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

4 	 นายอนุสิษฐ	คุณากร	
	 กรรมการ	ป.ป.ท.

5 	 นายภิญโญ	ทองชัย	
	 กรรมการ	ป.ป.ท.

6 	 นายชาติชาย	สุทธิกลม	
	 กรรมการ	ป.ป.ท.

7 	 นายวรวิทย์		สุขบุญ	
	 เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.
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ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

1 	 พันต�ารวจโท	วันนพ	สมจินตนากุล								
	 เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

2 	 นายภูมิวิศาล		เกษมศุข	
	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

3 	 -ว่าง-	
	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.

4 	 นายพุฒิพงษ์		เลิศสถิตย์	
	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.
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ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

1 	 พันต�ารวจโท	ทนง	เพิ่มพูน	
	 ผู้อ�านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

2 	 นายประเสริฐ	มีไพฑูรย์		
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

3 	 นางฉวีวรรณ		นิลวงศ์		
	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4 	 นายธนวัฒน์		สนิทศักดิ์ดี		
	 ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ

5 	 นายจิรวัฒน์		สุภาพ		
 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
	 สารสนเทศและการสื่อสาร

6 	 นางปานณิชา		ธิลาศัย		
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

7 	 นางสาวชิยา	ศิริรักษ์		
	 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

8 	 นายอังกูร	ปัญญาจิรภาส		
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

9 	 นางสาวอนงนาต	ชีวานันทกุล		
	 ผู้อ�านวยการกองบริหารคดี

10 	 นายเอกชัย	เกษมสุขธวัช		
	 ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการ
	 ต่อต้านการทุจริต
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ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

1 	 นายนพดล		เพชรสว่าง								
	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
	 ในภาครัฐ	1	(ผอ.	กปท.	1)

2 	 พันต�ารวจโท	สิริพงษ์		ศรีตุลา	
	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
	 ในภาครัฐ	2	(ผอ.	กปท.	2)

3 	 นายอรรถพร	จรจ�ารัส	
	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
	 ในภาครัฐ	3	(ผอ.	กปท.	3)

4 	 พันต�ารวจโท	สมศักดิ์		แววพานิช	
	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
	 ในภาครัฐ		4		(ผอ.	กปท.	4)	

5 	 นายเกรียงไกร	สืบสัมพันธ์	
	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
	 ในภาครัฐ	5	(ผอ.	กปท.	5)
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ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

1 	 พันต�ารวจโท	งามพล	บุญลิ่มเต็ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	1

2 	 นายพิสิฏฐ์	สกาญจนชัย
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	2

3 	 พันต�ารวจโท	สามารถ	ไชยณรงค์
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	3

4 	 นายสัญชาติ	อุปนันชัย
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	4

5 	 นายกฤษณ์	กระแสเวส
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	5

6 	 นางรมณี	กลั่นบิดา
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	6

7 	 พันต�ารวจโท	เทอดศักดิ์		พุฒซ้อน
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	7

8 	 นายอภินันท์	นาวิกนันทน์
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	8

9 	 พันต�ารวจเอก	กษิดิศ	เพิ่มพูนวิวัฒน์
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	9
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ข้อมูลทั่วไป
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนที่ 1
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ข้อมูลทั่วไปของส�านักงาน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อน 
และบูรณาการต่อต้านการทุจริต 

ในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต

1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิด 
จิตส�านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. ขบัเคลือ่นธรรมาภบิาลในการปฏบิติังานของหน่วยงานภาครฐัอย่างจรงิจัง 
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. พฒันาระบบการคุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแสท่ีมีมาตรฐานและเชือ่ถอืได้ 
5. บูรณาการบรหิารจดัการคดทีจุรติโดยการเชือ่มโยงฐานข้อมูลในระบบดจิิทัล

กับองค์กรตรวจสอบอื่น
6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

รายงานประจ�าปี  256210
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ข้อมูลทั่วไปของส�านักงาน ป.ป.ท.
ประเด็นยุทธศาสตร์

ค่านิยมร่วม

PACC
(Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

1. ปลกูจิตส�านึก สร้างการรบัรูแ้ละส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในทุก
ภาคส่วน 

2. ขับเคลื่อนการท�างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจรติ 
4. พฒันากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบ

งานการข่าว 
5. พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อ 

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา

สามัคคี มืออาชีพ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 11
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อ�านาจหน้าที่

  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 มาตรา 51 ก�าหนดให้
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัเป็นส่วนราชการ
มีฐานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักดัส�านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง โดยมีเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม
ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส�านักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส�านักงาน โดยมีรองเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ซึ่งตามมาตรา 51 ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท.  
มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้                

(1) รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ง า น ธุ ร ก า ร ข อ ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดท้ัง 
สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก
ให้การปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

(3) ประสานงานและให ้ความร ่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

(4) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทุจริต

(5) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กร
อืน่ในการศึกษาอบรมและพฒันาความรู ้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต

(6) ปฏิ บั ติ ก า ร อ่ื นตาม ท่ีก� า หนด ใน 
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 
หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มอบหมาย
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต	

กองบริหารคดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ	ป.ป.ท.

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1-5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองการต่างประเทศ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.
1. โครงสร้างองค์กร : ส�ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยก

รัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี

กำรแบ่งส่วนรำชกำรและอัตรำก�ำลังของส�ำนักงำน ป.ป.ท.  

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

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

ส�านักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงาน ปปท. เขต 1-9

กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต

กองกฎหมาย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 13
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2. การแบ่งส่วนราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. 
 ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ 1 - 5

 1. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
  รับผิดชอบส่วนรำชกำรในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคง ได้แก่

  1) กระทรวงกลำโหม  3) กระทรวงมหำดไทย

  2) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 4) กระทรวงยุติธรรม

 2. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 
  รับผิดชอบส่วนรำชกำรในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม

  กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่

  1)  กระทรวงกำรคลัง    6) กระทรวงพลังงำน

  2)  กระทรวงพำณิชย์    7)  กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

  3) กระทรวงคมนำคม    8) กระทรวงอุตสำหกรรม

  4)  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  9)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  5)  กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

  กลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม ได้แก่

  1)  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 4)  กระทรวงวัฒนธรรม

  2)  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ   5)  กระทรวงสำธำรณสุข

  3)  กระทรวงศึกษำธิกำร   6)  กระทรวงแรงงำน

 3. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 
  รับผิดชอบหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ได้แก่

  1)  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  30) ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล

  2)  กำรไฟฟ้ำนครหลวง   31) องค์กำรตลำด

  3)  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  32)  องค์กำรคลังสินค้ำ

  4)  บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)  33)  กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  5)  กำรประปำนครหลวง  34)  บริษัทสหโรงแรมและกำรท่องเที่ยว จ�ำกัด

  6)  กำรประปำส่วนภูมิภำค  35) บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด

  7)  องค์กำรจัดกำรน�้ำเสีย  36) ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  8)  กำรเคหะแห่งชำติ   37) ธนำคำรออมสิน

  9)  โรงงำนยำสูบ     38)  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

  10) โรงงำนไพ่      39)  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

  11) องค์กำรสุรำ     40) ธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย
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  12) โรงพิมพ์ต�ำรวจ    41) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง

                และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย

  13)  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  42) บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย

  14) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด  43) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรม

               ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย

  15) กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  44) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย

  16)  กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  45)  องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้

  17)  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 46)  องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์

  18)  องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ  47)  องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย

  19)  บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด   48)  องค์กำรตลำดเพื่อเกษตร

  20)  กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย  49)  องค์กำรสะพำนปลำ

  21)  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด  50)  ส�ำนักกองทุนสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำง

  22)  บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) 51)  องค์กรสวนยำง

  23)  บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด  52)  บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ำกัด (สธท.)

  24)  บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด 53)  ส�ำนักงำนธนำนุเครำะห์

  25)  สถำบันกำรบินพลเรือน  54)  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

  26)  บริษัท ที โอ ที จ�ำกัด  55)  องค์กำรสวนสัตว์ในพระบรมรำชูปถัมภ์

  27)  บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด  56)  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

  28)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  57)  องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

  29)  บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)  58) องค์กำรเภสัชกรรม

 4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 
  รับผิดชอบส่วนรำชกำรและหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

  1) กรุงเทพมหำนคร

  2) หน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ ตำมท่ีเลขำธกิำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐมอบหมำยให้ด�ำเนินกำร

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15
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 5. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 
  รับผิดชอบส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี หน่วยงำนไม่สังกัดกระทรวง ทบวง 

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี และองค์กำรมหำชน ได้แก่

  1)  ส�ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

  2)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  3)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

  4)  รำชบัณฑิตยสถำน

  5)  ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

  6)  ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

  7)  ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

  8)  กรมประชำสัมพันธ์

  9)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

  10)  ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

  11)  ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

  12)  ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

  13)  ส�ำนักงบประมำณ

  14)  ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

  15)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

  16)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

  17)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

  18)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

  19)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

  20)  ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

  21)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

  22)  โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว

  23)  โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

  24)  ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

  25)  ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

  26)  สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ

  27)  สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน

  28)  ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำควำมรู้

  29)  ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

  30)  สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

  31)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
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  32) ศูนย์ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งชำติ

  33)  ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ของประเทศ

  34)  สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน

  35)  สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ

  36)  ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร

  37)  ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

  38)  ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

  39)  ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ

  40)  ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร

  41)  องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

  42)  สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ

  43)  ธนำคำรแห่งประเทศไทย

  44)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 17
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เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา
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การแบ่งเขตพื้นที่ของ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขต 1-9

เขต
5

เขต
6

เชียงใหม่ ล�ำปำง แม่ฮ่องสอน
เชียงรำย พะเยำ น่ำน ล�ำพูน

แพร่

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ตำก ก�ำแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ์ 

นครสวรรค์ อุทัยธำนี

พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 
ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง

สระบุรี ปทุมธำนี 
นนทบุรี สมุทรปรำกำร

นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม

นครศรีธรรมรำช ชุมพร 
สุรำษฎร์ธำนี ระนอง 

กระบี่ พังงำ ภูเก็ต

เขต
1

เขต
7

เขต
8

สงขลำ ตรัง พัทลุง สตูล 
ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เขต

9

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

นครรำชสีมำ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ 
ยโสธร

เขต
4

เขต
3

เขต
2

ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ นครนำยก 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว ระยอง 
ตรำด จันทบุรี

รายงานประจ�าปี  256218

ART431_f0-1_____OK.indd   18 24/5/2563   14:10:27



3. อัตราก�าลัง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562)
ส�านัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ ผลรวมทั้งหมด

ส่วนกลำง 4 1 5

ส�ำนักงำนเลขำธิกำร 45 7 52

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 3 - 3

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 5 - 5

กองกฎหมำย 17 - 17

กองกำรต่ำงประเทศ 9 - 9

กองบริหำรคดี 37 1 38

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 1 18 1 19

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 2 22 1 23

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 3 17 1 18

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 4 27 1 28

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 5 26 1 27

กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 20 1 21

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 14 1 15

กองอ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 32 - 32

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 11 - 11

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 5 - 5

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 1 30 1 31

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 2 25 1 26

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 3 34 1 35

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 4 38 1 39

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 5 26 1 27

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 6 34 1 35

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 7 29 1 30

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 8 29 1 30

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 9 22 1 23

ผลรวมทั้งหมด 579 25 604

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 19
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งบบุคลำกร งบด�ำเนินงำน งบลงทุน งบรำยจ่ำยอื่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปี เบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี

 2560 2561 2562  2560 2561 2562

ประเภท 
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปี เบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี

2560 2561 2562 2560 2561 2562

งบบุคลากร 223,937,163.80 254,241,999.45 271,343,800.00 223,935,839.93 254,241,999.45 269,376,742.74

งบด�าเนินงาน 188,643,000.00 181,967,912.08 189,480,485.00 174,586,785.26 175,696,333.09 188,490,723.02

งบลงทุน 8,955,000.00 39,512,487.92 47,327,018.00 8,517,053.51 28,243,510.85 36,446,986.90

งบรายจ่ายอื่น 9,781,000.00 9,916,000.00 4,918,197.00 8,980,478.02 9,403,523.77 4,602,517.65

4. งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี

รายงานประจ�าปี  256220
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สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่ ส�านักงาน ป.ป.ท. รับไว้ด�าเนินการ

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

ปีงบประมาณ จ�านวนเรื่องร้องเรียน

2551 439

2552 959

2553 1,151

2554 2,094

2555 3,604

2556 4,513

2557 3,460

2558 4,310

2559 6,634

2560 4,597

2561 3,196

2562 2,045

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 21
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สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ได้ด�ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2555  - 2562

ปีงบประมาณ เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

2555 3,057

2556 2,004

2557 3,452

2558 4,048

2559 5,082

2560 4,919

2561 5,061

2562 4,381
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สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานประจ�าปี  256222
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สถิติผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 คณะกรรมกำร ป.ป.ท. ได้ด�ำเนินกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท�ำกำรทุจริต 

ในภำครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2562

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 0 181

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

2562 3,772 790 0 134 916 1,780 150 2 238

รวมทั้งสิ้น 26,047 5,170 19 971 9,611 8,869 1,358 49 1,098

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 23
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ผลการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนที่ 2
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท.
	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เป็นกลไกของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมพระรำชบัญญัติ

มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 2)		

พ.ศ.	2559	ให้ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	ขึ้นตรงต่อ

นำยกรฐัมนตร	ีซึง่มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี	(นำยวษิณ	ุเครืองำม)	ก�ำกบั	กำรบริหำรรำชกำร	ส่ังและปฏบัิติ

รำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร	ีมอี�ำนำจหน้ำทีรั่บผิดชอบเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต	เป็นศูนย์กลำง

ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ	 รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ในฝ่ำยบริหำร	สำมำรถด�ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น		มีภำรกิจที่ส�ำคัญ	ดังนี้

1. บทบาทด้านภารกิจหลัก
	 1.1		 ผลการปฏบิตังิานตามแผนยทุธศาสตร์ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	 
	 	 	 	 พ.ศ.	2562
	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1 ปลูกจิตส�านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในทุกภาคส่วน
	 	 	 	 1.	 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา	 63	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	ด้านการเสริมสร้างความรู้	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 โดยกองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	 (กปก.)	 ด�ำเนินกำรจัดประชุมเพื่อระดม

ควำมคิดเห็นในประเด็น	 “บทบำทเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐกับกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ภำคประชำชน	 และกำรสร้ำง

มำตรกำรและกลไก	ที่มีประสิทธิภำพ	เพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”	ซึ่งด�ำเนินกำร	จ�ำนวน	

10	เขต		โดยมีเจ้ำหน้ำที่รัฐ	รัฐวิสำหกิจ	เอกชนและเครือข่ำยประชำชน	เครือข่ำยภำคประชำสังคม	ผู้น�ำชุมชน	 

เข้ำร่วมโครงกำรฯ	จ�ำนวน	665	คน	(เป้ำหมำย	500	คน)	คิดเป็นร้อยละ	133	
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กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 	 2.		โครงการศึกษาแนวทางการด�าเนินการรณรงค์ต ่อต ้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	63	ด้านการเสริมสร้างความรู้

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ด�ำเนินกำรจัดท�ำคู ่มือกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ	 63	 

ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พ.ศ.	2560	ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้	จ�ำนวน	1,000	เล่ม	และจดัท�ำวดีทิศัน์ 

แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทจุรติตำมมำตรำ	63	ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พ.ศ.	2560	

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้	1	เรื่อง	ซึ่งจัดส่งไปยัง	ปปท.	เขต	1	-	9	เขตละ	100	เล่ม	และวีดิทัศน์	1	เรื่อง

	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	ขับเคลื่อนการท�างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

	 	 	 	 1.	 โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเคร่ืองมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 โดยกองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	 (กปก.)	 จัดท�ำหนังสือคู่มือกำรประเมิน 

ธรรมำภิบำลหน่วยงำนภำครัฐ	 (ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ)	 ภำยใต้ช่ือ	 “หลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำน 

กำรทุจริต”	และแผ่นพับเพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต

รายงานประจ�าปี  256232
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	 	 	 	 2.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการด ้านการต ่อต ้านการทุจ ริตเพื่อยกระดับค ่าดัชน ี

การรับรู้การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)

	 	 	 	 	 	 เมื่อวันท่ี	 1	 กุมภำพันธ์	 2562	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต	 (Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	 

ณ	โรงแรมเซน็จรูีป่ำร์ค	กรงุเทพมหำนคร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทกุภำคส่วนรบัทรำบข้อมลูเกีย่วกบักำรประเมนิ

ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต	 (CPI)	 และแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต	 (CPI)	 ของประเทศไทย	 

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรต่อสู้กับกำรทุจริต	

บทบำทหน้ำท่ีของแต่ละหน่วยงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 รวมทั้งแสวงหำควำมร่วมมือ 

ในกำรยกระดบัคะแนนดชันกีำรรบัรูก้ำรทุจริต	(CPI)	จำกทกุภำคส่วน	เพือ่น�ำข้อมลูมำปรบัปรงุและพฒันำแนวทำง

ในกำรยกระดบัคะแนนดชันกีำรรบัรูก้ำรทจุรติ	(CPI)	ของประเทศไทย	ตลอดจนก�ำกบัดแูลและควบคมุกำรด�ำเนนิ

กิจกรรมต่ำง	ๆ	เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป	โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย	ได้แก่	ผู้บริหำรระดับสูงของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	และผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	

และรฐัวสิำหกจิ	เช่น	ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวสิำหกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรอนมุติั	อนญุำตของประชำชน

และนักลงทุนชำวต่ำงชำติ,	 ผู้แทนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (ศปท.)	 ระดับกระทรวง,	 ผู้แทนจำก 

สภำหอกำรค้ำต่ำงประเทศประจ�ำประเทศไทย	 และผู้แทนจำกสถำนทูตต่ำง	 ๆ	 ประจ�ำประเทศไทย	 เป็นต้น	 

จ�ำนวน	202	คน
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	 	 	 	 3.	 โครงการพฒันาประสทิธภิาพการป้องกนัการทจุรติของหน่วยงานภาครฐั	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 โดยกองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	 (กปก.)	 ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษำและน�ำเสนอมำตรกำร/แนวทำง/เครื่องมือ/กลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ	และเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ	 โดยด�ำเนินกำร 

กำรจดัประชมุคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำกำรทจุริตในกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร	จ�ำนวน	3	คร้ัง	และจดัประชมุ

เชงิปฏบิตักิำรเพือ่ระดมควำมคดิเหน็ของคณะท�ำงำนศกึษำกำรทจุรติในกระบวนกำรออกโฉนดทีด่นิ	จ�ำนวน	3	ครัง้	 

ทั้งนี้	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวได้รวบรวมและจัดท�ำมำตรกำร/แนวทำง/เครื่องมือ/กลไกในกำรป้องกัน 

กำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ	จ�ำนวน	2	เรื่อง	คือ	มำตรกำร/แนวทำงป้องกันกำรทุจริตกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร	

และมำตรกำร/แนวทำงป้องกันกำรทุจริตกระบวนกำรออกโฉนดที่ดิน	เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	ต่อไป	

	 	 	 	 4.	 โครงการจดัท�ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบรูณาการการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติมิชอบ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 (ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.)	 

ในฐำนะเป็นองค์กรหลกัของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครฐั	เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคัญ

ในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทบูรณำกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 20	 ปี	 

ในยทุธศำสตร์ที	่2	ป้องกันกำรทจุรติเชงิรกุ	จงึได้จดัท�ำโครงกำรจดัท�ำมำตรกำร/แนวทำงตำมแผนแม่บทบรูณำกำร 

กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 20	 ปี	 ขึ้นมำ	 เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีกำร 

จัดท�ำมำตรกำร/แนวทำงตำมแผนแม่บทดังกล่ำว	 ที่มุ่งเน้น	 (1)	 บูรณำกำรควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ	 

ภำคเอกชน	 และภำคประชำสังคม	 (พลังประชำรัฐ)	 ในกำรขับเคลื่อนกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต	 
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(2)	เพิ่มประสิทธิภำพกลไก	มำตรกำร	กฎหมำย	กระบวนงำน	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ ์

และปัญหำกำรทุจริต	 (3)	 พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้โปร่งใสและ 

มีประสิทธิภำพ	ลดกำรใช้ดุลยพินิจ	โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้	และ	(4)	สื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจในกลไก

กำรป้องกนักำรทจุรติ	โดยกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม	ในกำรก�ำหนดกลไกด้ำนกำรป้องกนักำรทจุรติทีม่ปีระสิทธภิำพ

เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริต	

โดยพฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนและกำรให้บรกิำรของหน่วยงำนภำครฐัให้โปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ	และลดกำร

ใช้ดุลยพินิจ	

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 โดยกองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	 (กปก.)	 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ

สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรจัดท�ำมำตรกำร/แนวทำงตำมแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ	ศูนย์ปฏิบัติ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตระดับกระทรวง	 และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 โดยจัดขึ้น	 จ�ำนวน	 4	 ครั้ง	 

มีผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	371	คน	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (1)		 วันที่	 29	 -	 30	 มกรำคม	 2562	ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 สไตลิช	 คอนเวนชั่น	 จังหวัดนนทบุรี	 

มีผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	73	คน	

	 	 	 	 	 	 (2)		 วันท่ี	 25	 -	 26	 มีนำคม	 2562	ณ	 คุ้มด�ำเนิน	 รีสอร์ท	 จังหวัดรำชบุรี	 มีผู้เข้ำร่วม	 จ�ำนวน	 

66	คน

	 	 	 	 	 	 (3)		 วันที่	 18	 -	19	 เมษำยน	2562	ณ	โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวำ	ต�ำบลอัมพวำ	อ�ำเภออัมพวำ	

จังหวัดสมุทรสงครำม	มีผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	141	คน

	 	 	 	 	 	 (4)		 วันที่	 25	 -	26	 เมษำยน	2562	ณ	โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวำ	ต�ำบลอัมพวำ	อ�ำเภออัมพวำ	

จังหวัดสมุทรสงครำม	มีผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	91	คน

	 	 	 	 	 	 จำกกำรติดตำมผลกำรจัดท�ำมำตรกำร/แนวทำงตำมแผนป้องกัน	 ปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบของส่วนรำชกำร	ซึง่พบว่ำ	หน่วยงำนภำครฐัมกีำรน�ำองค์ควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ	

ไปส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท�ำมำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน	 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	2560	–	2579)	 เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกหน่วยงำน	

โดยส่วนใหญ่หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท�ำมำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต	ประกอบด้วย	(1)	มำตรกำร

กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ	 (2)	 มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (3)	 มำตรกำรส่งเสริม 

ควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง	(4)	มำตรกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริต	(5)	มำตรกำรป้องกนักำรรบัสนิบน	

(6)	 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	 และ	 (7)	 มำตรกำรตรวจสอบ 

กำรใช้ดุลพินิจ
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ภาพกิจกรรมที่ 1 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจ�าปี  256236
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ภาพกิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดท�ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 
ณ คุ้มด�าเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
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รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรมที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดท�ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (แบ่งออกเป็น 2 รุ่น)

รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประจ�าปี  256238
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	 	 	 	 5.	 โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 จัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ส่วนกลำง	 และ	 ปปท. 

เขต	 1-9	 โดยจัดท�ำหนังสือคู ่มือแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ	 

(คลินิกส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.)	 และแผ่นพับประชำสัมพันธ์คลินิกส่งเสริม 

ธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

ส่วนกลาง
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ปปท. เขต 1

ปปท. เขต 2
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ปปท. เขต 4

ปปท. เขต 3
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ปปท. เขต 5

รายงานประจ�าปี  256242
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ปปท. เขต 6

ปปท. เขต 7
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ปปท. เขต 8

ปปท. เขต 9

รายงานประจ�าปี  256244
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	 	 	 	 6.	 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้แทนแต่ละส�ำนัก	 กอง	 ภำยในส�ำนักงำน	

ป.ป.ท.	 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ตลอดจนให้มี

กำรจัดท�ำแผนกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 โดยจัดข้ึน	ณ	 โรงแรมพรีม่ำ	 วงศ์อมำตย์	 อ.บำงละมุง	

จ.ชลบุรี	โดยมีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน	44	คน

	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
	 	 	 	 1.	 โครงการศกึษาความต้องการของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่อการพฒันาศกัยภาพสูก่ารเป็น

เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 ด�ำเนินกำรศึกษำควำมต้องกำรของเครือข่ำยภำคประชำสังคมต่อกำรพัฒนำ

ศักยภำพสู่กำรเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐ	 โดยท�ำกำรศึกษำถึงระดับกำรมีส่วนร่วมและควำม

ต้องกำรของเครือข่ำยภำคประชำสังคมต่อกำรพัฒนำศักยภำพสู่กำรเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐ	 

ซึ่งศึกษำเฉพำะเครือข่ำยภำคประชำสังคมต่อต้ำนกำรทุจริตของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ทั้งส่วนกลำงและเขตพื้นที่

	 	 	 	 	 	 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำน	 (Mixed	Method	 Research)	 ประกอบด้วย	 

(1)	กำรวจิยัเชิงปรมิำณ	โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครือ่งมอืส�ำหรบัเกบ็ข้อมลูจำกเครอืข่ำยฯ	ของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

ส่วนกลำง	และ	ปปท.	เขต	1	–	9	จ�ำนวน	793	คน	และ	(2)	กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้

แบบสัมภำษณ์เชิงลึกจำกเครือข่ำยฯ	จ�ำนวน	108	คน	และเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำก

ผู้ปฏิบัติงำน	 ด้ำนเครือข่ำยฯ	 ของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 จ�ำนวน	 28	 คน	 และใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

ประกอบบริบท	

	 	 	 	 	 	 จำกกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำว	 ท�ำให้ได้รำยงำนผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของเครือข่ำย 

ภำคประชำสังคมต่อกำรพัฒนำศักยภำพสู่กำรเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐ	 จ�ำนวน	 1	 เรื่อง	 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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	 	 	 	 	 	 1.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ประกอบด้วย	 (1)	 ควรมีกำรออกกฎหมำย/กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับ

สถำนะ	บทบำท	อ�ำนำจหน้ำที่	กำรแต่งตั้ง	ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่กำรท�ำงำนของเครือข่ำย	ระบบกำรสร้ำงควำม

ปลอดภัยและกำรคุ้มครองเครือข่ำย	ตลอดจนพยำน	และผู้ที่แจ้งเบำะแสที่มีประสิทธิภำพ	รวมทั้งสิทธิประโยชน์

ต่ำง	ๆ 	และคูมื่อกำรปฏบิตังิำนของเครอืข่ำยด้วย	(2)	ควรจัดต้ังศนูย์ประสำนงำนเครือข่ำยฯ	ให้ครอบคลมุทัง้ระดบั

จังหวัด	อ�ำเภอ	ต�ำบล	เขต	พื้นที่	ชุมชน	หรือหมู่บ้ำน	(3)	ควรมีสวัสดิกำรหรือสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นกำรท�ำงำนของ

เครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ	 เช่น	กำรให้รำงวัลน�ำจับ	กำรมอบโล่เกียรติยศให้เครือข่ำยที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์	

ระบบป้องกันควำมเสี่ยงชีวิต	ค่ำประกันอุบัติเหตุ	ค่ำรักษำพยำบำล	กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ	

	 	 	 	 	 	 	 	 2.1	คน	(Man)	ประกอบด้วย	(1)	ควรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐให้แก่เครือข่ำย	 โดยควรจ�ำแนกเครือข่ำยออกเป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 1)	 เครือข่ำยทั่วไป	 

2)	 เครือข่ำยเฝ้ำระวัง/แจ้งเบำะแสกำรทุจริต	 และ	 3)	 เครือข่ำยแกนน�ำร่วมปฏิบัติกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	 

(2)	 ควรจัดสัมมนำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงเครือข่ำยในเขตพ้ืนที่ต่ำง	 ๆ	 โดยอำจตั้งเป็นสมัชชำทุจริต 

ในแต่ละเขตพื้นที่	ภูมิภำค	และระดับประเทศ	รวมทั้งควรมีกำรจัดกิจกรรมวันเครือข่ำยฯ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ขึ้น

ในแต่ละปี	 (3)	 ควรมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	

และกลุ่มเครือข่ำยต่ำง	ๆ 	ผ่ำนกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยฯ	ให้ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด	อ�ำเภอ	ต�ำบล	

เขต	พื้นที่	ชุมชน	หรือหมู่บ้ำน	(4)	สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นเครือข่ำยฯ	โดยมีรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตร

มอบให้เมื่อเครือข่ำยฯ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนเป็นท่ีประจักษ์	 ตลอดจนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	กรณีที่ท�ำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ	รวมทั้งกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	 เช่น	 

ค่ำตอบแทน	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	และค่ำพำหนะให้กับเครือข่ำยฯ	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 2.2	งบประมาณ	 (Money)	 ประกอบด้วย	 (1)	 ควรจัดหำแหล่งงบประมำณมำสนับสนุน 

กำรด�ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ของกลุ่มเครือข่ำยฯ	 (2)	 ควรมีกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนำงำน 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ขึ้น	 เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินกิจกรรม	 งำน	 หรือ

โครงกำรต่ำง	ๆ

	 	 	 	 	 	 	 	 2.3		เครือ่งมอืและวสัดอุปุกรณ์	(Material)	ประกอบด้วย	(1)	ควรจดัให้มช่ีองทำงกำรรบัเรือ่ง 

ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแสในระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(2)	ควรจัดหำอปุกรณ์ส�ำนกังำนและอปุกรณ์กำรส่ือสำรทีจ่�ำเป็น

พื้นฐำนในกำรท�ำงำนให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรท�ำงำน

	 	 	 	 	 	 	 	 2.4		การจัดการ	 (Management)	 ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ 

เครือข่ำยฯ	 อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน	 เพ่ือน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนด้ำนเครือข่ำยฯ	 ให้มี

ประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม
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การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

การลงพื้นที่	ปปท.	เขต	7	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562

ณ	โรงแรม	ณ	เวลา	จังหวัดราชบุรี

การลงพื้นที่	ปปท.	เขต	8	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562

ณ	โรงแรมเคพาร์ค	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

การลงพื้นที่ส่วนกลาง	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2562

ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร

การลงพื้นที่	ปปท.	เขต	6	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2562

ณ	โรงแรมท็อปแลนด์	จังหวัดพิษณุโลก
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การระดมความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นผลการศึกษาความต้องการ

ของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่	13	–	14	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรมบัดดี้	โอเรียนทอล	ริเวอร์ไซด์	จังหวัดนนทบุรี
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	 	 	 	 2.	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม

ในการต่อต้านการทุจริต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ในพื้นที่ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	เขต	1-9	และเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	รวม	10	ศูนย์	 

เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนและประสำนควำมร่วมมือกับภำคประชำสังคมในกำรเฝ้ำระวัง	 ตรวจสอบ	

และติดตำมกำรทุจริตในภำครัฐในเขตพื้นที่และกรุงเทพมหำนคร	 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและ

บูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงภำครัฐและประชำชนในกำรร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังและปรำบปรำมกำรทุจริต 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน	 1,214	 คน	 และผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมตระหนักรู ้

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ	มค่ีำนยิมร่วมต้ำนทุจริต	มจิีตส�ำนกึสำธำรณะและสำมำรถแยกแยะระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ผ่ำนกำรทดสอบตำมแบบทดสอบฯ	เชิงคุณภำพ	ร้อยละ	86.17	

ส่วนกลาง
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ปปท. เขต 1

ปปท. เขต 2
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ปปท. เขต 3

ปปท. เขต 4
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ปปท. เขต 5

ปปท. เขต 6
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ปปท. เขต 8

ปปท. เขต 7
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	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4  พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู ้แจ้งเบาะแสและ 
ระบบงานการข่าว 
	 	 	 	 โครงการบูรณาการข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 	 	 	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 สำมำรถรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำว	 กรณีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

ผ่ำนระบบข่ำวกรองวิเครำะห์เพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตและข้อมูลประกอบกำรด�ำเนินคดีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร

ทจุรติเงนิอดุหนนุประเภทเงินสงเครำะห์ครอบครวัผูม้รีำยได้น้อยและผูไ้ร้ทีพ่ึง่	ทัง้นี	้ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ได้มีกำรน�ำ

ข้อมูลมำวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค	 และจัดท�ำมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเงินอุดหนุนประเภท 

เงินสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5 พฒันาและบรูณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ 
	 	 	 	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการด�าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)

	 	 	 	 ด�ำเนินโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ	พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต	กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรีวันที่	 27	มีนำคม	2561	

ตลอดจนแนวนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ในภำพรวมของ	ศปท.	รวมทัง้ปัญหำอปุสรรคในกำรด�ำเนนิงำน	มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำง

ปปท. เขต 9
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ผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วกบัภำรกจิงำนของ	ศปท.	ซึง่เป็นกำรร่วมกนัขบัเคลือ่นธรรมำภบิำลในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน 

ภำครฐัทัง้ระบบ	โดยด�ำเนนิกำรจดักิจกรรม	จ�ำนวน	2	คร้ัง	ดังนี	้	คร้ังที	่1	ด�ำเนนิกำรระหว่ำงวนัที	่1	-	2	พฤศจกิำยน	

2561	ณ	โรงแรมไม้แก้วด�ำเนิน	รีสอร์ท	อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก	จังหวัดรำชบุรี	ผู้เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	120	คน	

ครั้งที่	 2	 ด�ำเนินกำรเมื่อวันจันทร์ที่	 27	 พฤษภำคม	 2562	ณ	 โรงแรมเซ็นทรำ	 บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหำนคร	ผู้เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	330	คน

ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมไม้แก้วด�าเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
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ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	6		 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน
	 	 	 	 1.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	จดัโครงกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐั	PMQA	ด�ำเนนิกำร	2	ครัง้	

ดังนี้	ครั้งที่	1	ระหว่ำงวันที่	24-26	ตุลำคม	2561	ณ	โรงแรมเทวัญดำรำ	รีสอร์ท	แอนด์	สปำ	อ�ำเภอหัวหิน	จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	และครั้งที่	2	ระหว่ำงวันที่	14-16	มกรำคม	2562	ณ	โรงแรมชำโต	เดอ	เขำใหญ่	อ�ำเภอปำกช่อง	

จังหวัดนครรำชสีมำ	 เพื่อจัดท�ำกระบวนงำนหลัก	 กระบวนงำนสนับสนุน	 และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ 

กำรพัฒนำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	ตลอดจนแผนพฒันำองค์กรในกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บรกิำรเพือ่

วิเครำะห์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	112	คน
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	 	 	 	 2.	 โครงการสมัมนานโยบาย	ทศิทาง	และยทุธศาสตร์ของส�านกังาน	ป.ป.ท.	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้จัดโครงกำรสัมมนำนโยบำย	ทิศทำง	และยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	เมื่อวันที่	11-12	ธันวำคม	2561	ณ	โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้ำแกรนด์	

จังหวัดนนทบุรี	โดยพันต�ำรวจโท	วันนพ		สมจินตนำกุล	รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	รักษำรำชกำรแทน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำร	 ป.ป.ท.	 ในขณะนั้น	 ได้มอบนโยบำย	 ทิศทำง	 กำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณ	 

พ.ศ.	2562	และผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้แสดงควำมคิดเห็น	และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรกำร	แนวทำง	กลไกและ

เครื่องมือกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 อันจะน�ำไปสู่กรอบแนวทำงยุทธศำสตร์	 และเป้ำหมำยที่ชัดเจน	

ตลอดจนสำมำรถน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยมีผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	296	คน
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	 	 	 	 3.	 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง

	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	จดัโครงกำรเพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบด้ำนกำรคลงัมรีูค้วำมเข้ำใจในระเบยีบ

ปฏบิตัฯิ	ผูเ้ข้ำร่วม	จ�ำนวน	69	รำย	ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมฯ	สำมำรถกลับมำท�ำงำนได้อย่ำงถกูต้องและมปีระสทิธภิำพ

ตรงตำมระเบียบปฏิบัติฯ	

	 	 	 	 4.		โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดส�านักงาน	ป.ป.ท.	และเจ้าหน้าที่	ป.ป.ท.	

      	หลกัสตูรวชิำชพี	เจ้ำหน้ำที	่ป.ป.ท.	บคุลำกรในสงักดัส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ทีไ่ม่เคยผ่ำนกำรอบรม

หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่	 ป.ป.ท.	 เข้ำรับกำรอบรม	 จ�ำนวน	 34	 คน	 ผู้เข้ำรับกำรอบรม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ในกำรฝึกอบรม	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80

      	หลักสูตรวิชำชีพ	พนักงำน	ป.ป.ท.	ชั้นที่	1	ผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม	จ�ำนวน	33	คน	

ผู้เข้ำรับกำรอบรม	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในกำรฝึกอบรม	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80

      	หลักสูตรวิชำชีพ	พนักงำน	ป.ป.ท.	ชั้นที่	2	ผู้มีคุณสมบัติ	จ�ำนวน	12	คน	เข้ำรับกำรฝึกอบรม	

ผู้เข้ำรับกำรอบรม	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในกำรฝึกอบรม	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80

	 	 	 	 5.	 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตใน 

ภำครัฐเชิงรุก	เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	พัฒนำทักษะด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	และสำมำรถน�ำ

องค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน	 

ผู้เข้ำร่วม	 จ�ำนวน	 37	 คน	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 รวบรวมสรุปข้อมูลจำกโครงกำรออกมำเป็นองค์ควำมรู ้

ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	จ�ำนวน	1	ฐำนข้อมูล

	 	 	 	 6.	 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 	 	 	 	 	 โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 เป็นโครงกำรที่จัดท�ำขึ้น 

เพือ่สนับสนุนภำรกจิหลกัของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ซึง่มีหน้ำทีค่วบคมุดแูลและรบัผดิชอบกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐ	 และเพื่อด�ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ในภำครัฐ	รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในฝ่ำยบริหำร	ให้สำมำรถบูรณำกำร

กำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นกำรก�ำหนดแนวทำง	

กระบวนกำรเพือ่ขบัเคลือ่นงำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	โดยใช้กำรขับเคล่ือนผ่ำนศนูย์

ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	(ศปท.)	ระดับกระทรวง	กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนภำครัฐ	พร้อมทั้งบูรณำกำร

ข้อมูลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	

	 	 	 	 	 	 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 (ศทส.)	 ได้มีกำรประชุมหำรือกับกองอ�ำนวยกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริต	 (กอท.)	 เพื่อหำแนวทำงให้ผู้พัฒนำระบบสำมำรถด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดของโครงกำรฯ	 

จึงได้มีกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งำนและผู้ดูแลระบบให้กับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (ศปท.)	

ระดบักระทรวง	และเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมกีำรด�ำเนนิกำรจัดอบรม	จ�ำนวน	3	วนั	ระหว่ำง

วันที่	 16	 –	 18	 กันยำยน	 2562	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 28	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 ทั้งนี้	 ระบบจะมำช่วยในกำร 

ขบัเคลือ่นงำนผ่ำนศูนย์ปฏิบติักำรต่อต้ำนกำรทจุรติ	(ศปท.)	ระดบักระทรวง	เป็นกำรช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน 
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ของส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ในกำรบรหิำรจดักำรข้อร้องเรียนภำครัฐ	โดยมกีำรเชือ่มโยงข้อมลูกบัหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	

รวมทั้งมีกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 อันเป็นกำร 

บูรณำกำรฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และส่งเสริมภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ

   

	 	 	 	 7.	 โครงการผนึกก�าลังสังคมต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เป็นหน่วยงำนส�ำคัญที่มีภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 ปัจจุบันพบว่ำกำรทุจริตมีรูปแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม	 และมีจ�ำนวนมำกข้ึน	 

โดยค่ำนิยมของสังคมมีแนวโน้มที่จะยอมรับกำรทุจริตมำกขึ้น	เมื่อได้รับผลประโยชน์บำงส่วนกลับคืนมำให้สังคม	

ควำมเหน็ดงักล่ำวท�ำให้เกดิควำมยำกล�ำบำกและเป็นอปุสรรคส�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิกำรหำแนวทำงร่วมเพือ่ต่อต้ำน

กำรทุจริต

	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	เพื่อให้เกิดกำรด�ำเนินกำรในเชิงรุก	เพื่อสร้ำงเครือข่ำยที่จะร่วมมือกันในกำรสอดส่องและ

ดูแลผลประโยชน์ชำติได้อีกทำงหนึ่ง	 รวมถึงกำรเผยแพร่และสนับสนุนในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติและค่ำนิยม	 

เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรมีส่วนร่วม	 อันที่จะร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตในสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม	 โดยโครงกำร 

ผนึกก�ำลังสังคมต่อต้ำนกำรทุจริต	 จัดท�ำขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน	 

เพ่ือแลกเปล่ียนควำมรู	้สร้ำงช่องทำงในกำรสือ่สำรระหว่ำงกนั	ในกำรขบัเคลือ่นสงัคม	เพ่ือป้องกนัและขจดักำรทุจรติ	

กิจกรรมการด�าเนินโครงการบูรณาการ 

ฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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	 	 	 	 	 	 ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรได้ร่วมกบับรษัิทผูร้บัจ้ำง	เพือ่พฒันำระบบงำน	สนบัสนนุ

งำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต	 ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคประชำชนในกำรสอดส่องและดูแล 

ผลประโยชน์ชำติ	 รวมถึงเผยแพร่และสนับสนุนในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติและค่ำนิยม	 เพื่อสร้ำงสังคมแห่ง 

กำรมส่ีวนร่วมอนัทีจ่ะร่วมกนัต่อต้ำนกำรทจุรติในสงัคมให้เกดิเป็นรปูธรรม	มคีวำมถกูต้อง	รวดเรว็	โดยได้ด�ำเนนิกำร

พัฒนำระบบ	 และจัดฝึกอบรม	 เมื่อวันที่	 13	 กันยำยน	 2562	 และมีกำรอบรมผ่ำนระบบ	 VDO	 Conference	 

ส�ำหรับเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่สำมำรถเข้ำมำร่วมอบรมทีส่่วนกลำงได้	เมือ่วนัที	่19	กนัยำยน	2562	ซึง่กำรด�ำเนนิโครงกำรฯ	

ส�ำเร็จลุล่วง	 ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร	 และคำดว่ำระบบดังกล่ำวจะมีส่วนช่วยให้สังคมปลอดกำรทุจริต	

ประชำชนมีทัศนคติที่ดี	และส่วนร่วมในกำรช่วยกันเฝ้ำระวังผ่ำนระบบที่พัฒนำขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

   กิจกรรมการด�าเนินโครงการ 

ผนึกก�าลังสังคมต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 8.		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครฐั	(ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.)	ให้ควำม

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรท้ังภำรกิจหลัก	 ภำรกิจสนับสนุน	 รวมถึงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ	โครงกำรนีจ้งึจดัข้ึนเพือ่เสรมิทกัษะและพฒันำให้เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อันจะน�ำพำหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต	

	 	 	 	 	 	 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 ได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	

ป.ป.ท.	โดยจัดอบรม	เมื่อวันที่	11	-	22	มีนำคม	2562	แบ่งเป็น	2	รุ่น	รุ่นละ	15	คน	หัวข้อเรื่องที่มีกำรจัดอบรม	

มีทั้งหมด	3	 เรื่อง	 ได้แก่	กำรแบ่งกลุ่มเรียนรู้กำรใช้งำนระบบไต่สวนข้อเท็จจริง	 (ระบบบริหำรคดี)	 เรียนรู้ระบบ
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เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐำนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 (กำรตรวจสอบข้อมูลหน่วยงำน

ภำยนอก)	 และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 (โปรแกรม	 I2	 และ 

โปรแกรมอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง)	 ซึ่งผลกำรอบรมด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย	 ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีโอกำสเรียนรู้	 

เพื่อเสริมทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	เข้ำใจกระบวนงำน	และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	โดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์	บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ได้ก�ำหนดไว้	

	 	 	 	 9.	 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 (ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.)	 

เป็นหน่วยงำนหลักและศูนย์กลำงของภำครัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนและบูรณำกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือกำรสร้ำงฐำนข้อมูลกลำงของภำครัฐ 

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ	โครงกำรอบรมสมัมนำเพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืและบรูณำกำรฐำนข้อมลูภำครฐั	

จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภำรกิจและควำมจ�ำเป็นที่จะสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 อันจะท�ำให้เกิดระบบกำรบริหำร

จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	เพื่อเป็นกลไกในกำรบริหำรงำนของประเทศให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	

กิจกรรมการด�าเนินโครงการอบรมสัมมนา 
เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 จำกกำรด�ำเนินโครงกำรในคร้ังนี้	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 

ในกระบวนงำนป้องกนัและปรำมปรำมกำรทจุริต	ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมสมัมนำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับมำตรฐำน

และแนวทำงกำรบรูณำกำรข้อมลูผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	มกีำรรวบรวมข้อมลูเพือ่กำรวเิครำะห์เรือ่งของ

แนวทำงกำรด�ำเนินกำร	และกระบวนกำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัจำกกำรท�ำ	Brainstorm	ในกจิกรรมกลุม่	และ

เกิดควำมร่วมมือในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลกลำงของรัฐในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 มีแนวทำง 

กำรเช่ือมโยง	 แลกเปลี่ยนข้อมูล	 กำรบูรณำกำรข้อมูลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประสำนงำนท่ีมี

ประสิทธิภำพ
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	 	 	 	 10.	 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมส�านักงาน

	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้มีกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ค	เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน	 และรองรับอัตรำก�ำลังท่ีเพ่ิมมำกขึ้น	 แต่ในกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ดังกล่ำว	 ไม่รวมลิขสิทธิ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์	(Software)	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพำะโปรแกรมจัดกำรส�ำนกังำน	ซึง่จ�ำเป็นส�ำหรบักำรปฏิบัติงำน	 

จึงต้องมีกำรจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือให้เจ้ำหน้ำที่ได้ใช้งำน	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง	ๆ	เกิดประสิทธิผล

ยิง่ขึน้	ดงันัน้	จงึได้มกีำรจดัท�ำโครงกำรนีเ้พ่ือให้เคร่ืองคอมพวิเตอร์	มโีปรแกรมจดักำรส�ำนกังำนทีม่ลิีขสทิธิถ์กูต้อง

ตำมกฎหมำยส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน

	 	 	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ในกำรด�ำเนนิกำรจัดท�ำโครงกำร	ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร	ได้จัดหำบรษิทั

ผู้รับจ้ำง	 เพื่อด�ำเนินกำรจัดหำลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดกำรส�ำนักงำนโดยมีกำรส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งชุดโปรแกรม

จัดกำรส�ำนักงำน	Microsoft	Office	Standard	2019	ตำมข้อก�ำหนด	โดยกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวจะช่วย

เพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำรประชมุแบบไร้เอกสำร	อนัเป็นกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพ

ในกำรปฏบัิตงิำน	อกีทัง้	ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ได้มโีปรแกรมจัดกำรส�ำนกังำนทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้องตำมกฎหมำยไว้ใช้งำน	

ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศที่ทันสมัยให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ให้ได้รับควำมสะดวก	

รวมทัง้เป็นกำรประหยดัเวลำ	และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำรำชกำรทีส่�ำนกังำนส่วนกลำงของเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน	

ป.ป.ท.	ตำมเขตพื้นที่ทั้ง	9	เขต	อีกด้วย

	 	 	 	 11.	 โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย	

	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ต้องท�ำกำรประมวลผลข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ิมมำกข้ึน	 ท้ังข้อมูลจำก 

ภำยในส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	และข้อมลูสำรสนเทศจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรปฏบิติังำนของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันเริ่มล้ำสมัยจึงจ�ำเป็นต้องใช ้

เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่ขีดีควำมสำมำรถและประสทิธภิำพมำกขึน้	ประกอบกบัห้อง	Data	Center	ยงัไม่มมีำตรฐำน

ทีเ่พยีงพอทัง้ในส่วนของระบบปรบัอำกำศ	และระบบแจ้งเตอืนเหตตุ่ำง	ๆ 	ซึง่ทัง้หลำยเหล่ำนีจ้�ำเป็นต้องได้รบักำร

ปรับปรุงเพิ่มเสริมสร้ำงให้กำรบริกำรระบบงำนของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	มีประสิทธิภำพที่มั่นคงปลอดภัย

	 	 	 	 	 	 	 โดยผลของกำรด�ำเนนิโครงกำร

ดงักล่ำว	เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย	และสำมำรถ

ตรวจรบังำนได้ครบถ้วน	ตำมข้อก�ำหนดของ	TOR	

ซึง่มผีลให้	ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	มรีะบบคอมพวิเตอร์

แม ่ข ่ำยและห้องแม ่ข ่ำยที่ทันสมัย	 รองรับ 

กำรท�ำงำนของส�ำนักงำนด้วยควำมรวดเร็ว	 

มีประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรให้บริกำร	

อีกทั้ง	 เครื่องแม่ข่ำยของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 

จะสำมำรถรองรับกับควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกร 

ในกำรประมวลผลข้อมลูต่ำง	ๆ 		รวมถงึกำรพฒันำ

บุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก	

รวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

กิจกรรมการด�าเนินโครงการ 
จัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย

รายงานประจ�าปี  256264
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	 	 	 	 12.	 โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	

	 	 	 	 	 	 	 ด้วยครุภัณฑ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ที่ใช้งำนมำนำน	ระยะเวลำเกิน	7	ปี	

อีกทั้งในปัจจุบันมีกำรขยำยส�ำนักงำนไปยังพื้นที่เขตต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	9	เขตพื้นที่	โดยในปัจจุบันมีจ�ำนวนบุคลำกร 

ที่เพิ่มมำกขึ้น	และอุปกรณ์เครือข่ำยและสำยสัญญำณเครือข่ำยบำงส่วนเริ่มเสื่อมสภำพและช�ำรุด	ส่งผลกระทบต่อ 

ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของระบบโดยรวม	จงึได้มกีำรจดัท�ำโครงกำรนีข้ึน้	เพ่ือจดัหำอปุกรณ์เครือข่ำยคอมพวิเตอร์

ทดแทนและด�ำเนนิกำรปรบัเปลีย่นอปุกรณ์เครอืข่ำยใหม่	เพือ่ให้ระบบเครอืข่ำยของส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	มคีวำมทนัสมยั	 

และมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ

	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 มีระบบเครือข่ำยไร้สำยท่ีมีประสิทธิภำพ	 มีระบบป้องกันกำรบุกรุก	 

และภัยคุกคำมทำงอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน	และที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต	รวมถึงส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	มีอุปกรณ์

ด้ำนเครือข่ำย	 ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนภำยในส�ำนักงำน	 และข้ำรำชกำร	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	

ป.ป.ท.	 มีเครื่องมือในกำรท�ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ	 ทันสมัย	 สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก	 รวดเร็ว	 

และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

	 	 	 	 	 	 	 13.	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ส�านักงาน	ป.ป.ท.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	จัดกิจกรรมภำยใต้งบประมำณโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรบุคคล	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เพ่ือให้ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

ที่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนควำมส�ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	 (HR	 Scorecard)	 ที่ส�ำนักงำน	 ก.พ.	

ก�ำหนด	ผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	382	คน

	 	 	 	 	 	 	 14.	 โครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บทบาทภารกิจและการด�าเนนิงานของส�านกังาน	ป.ป.ท.	

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา	11	ปี

          ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	จัดโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บทบำทภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนของ

ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เนื่องในโอกำสครบรอบกำรสถำปนำ	11	ปี	เมื่อวันที่	25	มกรำคม	2562	ผู้เข้ำร่วม	จ�ำนวน	304	คน
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	 1.2		 ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 1.2.1	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ ่องกง	

(Independent	Commission	on	Against	Corruption	:	ICAC)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วนัเสำร์ที	่25	พฤษภำคม	2562	เวลำ	10.50	–	11.20	น.	คณะผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	

หำรือข้อรำชกำรทวิภำคีกับผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสระป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฮ่องกง	

(Independent	Commission	Against	Corruption	:	ICAC)	เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 

ณ	 ICAC	 ส�ำนักงำนใหญ่	 โดยสำระส�ำคัญของกำรหำรือฯ	 เป็นกำรแสดงควำมยินดีกับกำรครบรอบ	 45	 ปี	 

ของ	ICAC	และน�ำเสนอบทบำทของ	ICAC	ที่สำมำรถด�ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในฮ่องกงได้อย่ำงม ี

ประสิทธิภำพ	รวมทั้ง	 ICAC	 ได้แสดงควำมขอบคุณที่ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 ให้กำรต้อนรับและอ�ำนวยควำมสะดวก 

แก่คณะผู้แทน	 ICAC	 ในระหว่ำงกำรเดินทำงเยือนประเทศไทย	 เมื่อเดือนกรกฎำคม	2561	 ในกำรนี้	 ส�ำนักงำน	

ป.ป.ท.	ขอยืนยันกำรสำนต่อควำมร่วมมือกับ	ICAC	ในกำรรับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรส�ำหรับกำรจัดฝึกอบรม

ในประเทศไทยให้กับบุคลำกรส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เพ่ือเรียนรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติท่ีดีจำก	 ICAC	 

ตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี	ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถจัดกำรฝึกอบรมฯ	ในปี	2563	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย	 (Malaysian	

Anti-Corruption	Commission	:	MACC)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วนัเสำร์ที	่25	พฤษภำคม	2562	เวลำ	11.30	–	12.00	น.	คณะผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	

หำรอืข้อรำชกำรทวภิำคกีบัผูแ้ทนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตมำเลเซยี	(Malaysian	

Anti-Corruption	Commission	 :	MACC)	ณ	 ICAC	ส�ำนักงำนใหญ่	ฮ่องกง	โดยกำรหำรือฯ	ในครั้งนี้เป็นกำร

บุกเบิกควำมร่วมมือระหว่ำงสองหน่วยงำน	 ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยมีกำรด�ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน

มำก่อน	ซึ่ง	MACC	สำมำรถด�ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเนื่องจำกมีกำร

บังคับใช้กฎหมำยที่รุนแรงเด็ดขำดกับผู้กระท�ำผิด	ในกำรนี้ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	จึงเสนอให้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงสองหน่วยงำน	 โดยเฉพำะควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรเพ่ือศึกษำและแลกเปล่ียนควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้แทน	MACC	ยินดีให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	โดยจะน�ำผลกำรหำรือครั้งนี้

เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำและประสำนงำนในรำยละเอียดอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป	

	 	 	 	 1.2.2	 การประชุมระหว่างประเทศ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 การประชมุ	ADB/OECD	Anti-Corruption	Initiative	for	Asia	and	the	Pacific	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่ อ วันที่ 	 6 -8 	 พฤศจิ กำยน	 2561 	 คณะผู ้ แทน

ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้เดินทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุม	 ADB/OECD	 Anti-Corruption	

Initiative	for	Asia	and	the	Pacific	ณ	กรุงอัสตำนำ	สำธำรณรัฐคำซัคสถำน	โดยมี

ประเด็นหลกั	ได้แก่	กำรฝึกอบรมและกำรประชมุเครือข่ำยควำมสจุรติในภำครฐัว่ำด้วย

กำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ	 (Training	 and	 Public	 Integrity	

Network	 Meeting	 on	 Preventing	 Corruption	 in	 Public	 Procurement)	 

กำรประชุมนี้เป็นกรอบกำรประชุมท่ีจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหำกำรทุจริตในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	 โดยควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรเพ่ือกำร

พัฒนำแห่งเอเชีย	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	และองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ	 (Organization	 for	Economic	Co-operation	and	

Development	:	OECD)	โดยมุ่งเน้นกำรด�ำเนินกำรตำมเสำหลัก	3	ประกำร	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 กำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนของภำครัฐให้มีควำม

โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน	 

เพื่อสนับสนุนคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมต่อสำธำรณะ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 

ค.ศ.	2003	(United	Nations	Convention	Against	Corruption	:	UNCAC)
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 การประชุมประจ�าปี	 10th	 International	 Association	 of	 Anti-Corruption	

Authorities	(IAACA)	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมือ่วนัที	่22-24	มกรำคม	2562	คณะผูแ้ทนไทยประกอบด้วยผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	

ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	 สถำนเอกอัครรำชทูตไทย	ณ	 กรุงเวียนนำ	 

ร่วมกำรประชุมประจ�ำปีของ	 International	 Association	 of	 Anti-Corruption	 Authorities	 (IAACA)	 

สมัยที่	 10	 ซึ่งกำรประชุมดังกล่ำวเป็นเวทีกำรประชุมของรัฐภำคีเพื่อน�ำเสนอ	 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ	์ 

ควำมส�ำเร็จ	และโอกำส	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชำชำติ	กรุงเวียนนำ	สำธำรณรัฐออสเตรีย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ได้รบัเชญิเข้ำเป็นผูร่้วมอภปิรำย	(Panelist)	โดยคณะอภปิรำย

กล่ำวถึงบทบำท	แผนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตในกำรสนับสนุน	ก�ำกับดูแล	และขับเคลื่อน

กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และได้กล่ำวถ้อยแถลงในกำรอภิปรำยกลุ่มย่อยในหัวข้อที่	3	 

กำรบูรณำกำรในภำครัฐ	 :	 กำรแสดงบัญชีทรัพย์สินและควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์	 โดยได้กล่ำวถึง	นโยบำย

ของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 ยุทธศำสตร์และแผนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตของรัฐบำลซึ่งเป็นวำระแห่งชำติ	 ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศของคณะกรรมกำรปฏิรูป 

ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติทีต้่องร่วมกนัด�ำเนนิกำรในทกุระดับอย่ำงจรงิจงัและเคร่งครดั	กล่ำวคือ	 

“โกงเก่ำต้องหมดไป	โกงใหม่ต้องไม่เกิด	และไม่เปิดโอกำสให้โกง”	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีประชุมได้รับฟังกำรอภิปรำยแบบคณะในประเด็นเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 

โดยมีหัวข้อกำรอภิปรำยหลัก	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 UNCAC	ในฐำนะปัจจัยพื้นฐำนสู่ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนปี	2030	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.		 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริต	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3.		 กำรบูรณำกำรในภำครฐั	:	กำรแสดงบญัชทีรพัย์สินและควำมขดัแย้งด้ำนผลประโยชน์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4.		 ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำรตดิตำมทรัพย์สนิคนื	:	ควำมก้ำวหน้ำและโอกำส
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 3)	 การสัมมนาระหว่างประเทศ	 “OECD	Global	 Anti-Corruption	&	 Integrity	

Forum”	 หัวข้อหลักว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อสู้กับการทุจริต	

ระหว่างวันที่	20-21	มีนาคม	2562	ณ	กรุงปารีส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	20-21	มีนำคม	2562	 คณะผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เดินทำงไปเข้ำร่วม	 

“กำรสัมมนำ	2019	 OECD	 Global	 Anti-Corruption	 &	 Integrity	 Forum”	ณ	 ศูนย์กำรประชุมองค์กำร 

เพือ่ควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและกำรพัฒนำ	(OECD)	กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝร่ังเศส	ซ่ึงหวัข้อหลักกำรสมัมนำฯ	

ในปีนี้	 คือ	TECH	 FOR	 TRUST	หรือ	 ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริม 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ทุกภำคส่วน	กว่ำ	1,800	คน	จำก	120	ประเทศ	ทั่วโลก	ได้เข้ำร่วม 

รับฟังกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อสู้กับกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยสำระส�ำคัญ

ของกำรสัมมนำเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	เช่น	กำรจัดซื้อจัดจ้ำงออนไลน์	ระบบเครือข่ำย 

ในกำรเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์	 (blockchain)	และปัญญำประดิษฐ์	 (AI)	ฯลฯ	 ได้เข้ำมำเปล่ียนวิธีกำรท�ำงำน

ของภำครัฐ	 ภำคธุรกิจ	 และประชำชน	 และส่งผลกระทบต่อ	 ตลำดแรงงำน	 กำรลงทุน	 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 

กำรแข่งขนั	และกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ	อย่ำงไรก็ตำม	ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยเีป็นกลไกหนึง่ทีช่่วยควบคุม	

ป้องกนั	และตรวจสอบกำรทจุรติได้มำกข้ึน	เช่น	กำรลดกำรเกดิกำรทุจริตในสถำบนักำรเงินและรัฐบำลโดยเปลีย่น

วิธีกำรติดตำมกำรทุจริตรูปแบบเดิมเป็นกำรควบคุมกำรทุจริตตำมเวลำที่เกิดขึ้นจริงแบบต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ	

(real-time)	นอกจำกนี้	ยังช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรท�ำงำนได้อีกด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภำพรวมของกำรสัมมนำฯ	 สะท้อนให้เห็นถึงบทบำทของผู้แทนหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 

ทั่วโลกท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมของควำมซ่ือสัตย์และต่อต้ำนกำรทุจริต	

โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์อย่ำงกว้ำงขวำงในประเด็นควำมท้ำทำยของกำรใช้เทคโนโลยี 

เพื่อป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 4)	 การประชมุคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรมทาง

อาญา	สมัยที่	28	(The	28th	Session	of	the	Commission	on	Crime	Prevention	and	Criminal	

Justice	–	CCPCJ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 20-24	 พฤษภำคม	 2562	 ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย	 ประกอบด้วย	 กระทรวงยุติธรรม	 (ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน	และ

กรมคุมประพฤติ)	 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำต	ิ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 สถำบันเพื่อกำร

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย	และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	รวมทั้งสิ้น	52	คน	เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร

ว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ	สมัยที่	28	(28th	Session	of	the	Commission	

on	Crime	Prevention	and	Criminal	Justice	:	CCPCJ)	ณ	ศนูย์ประชมุสหประชำชำต	ิกรงุเวยีนนำ	สำธำรณรัฐ

ออสเตรีย	กำรประชุมนี้เป็นกรอบกำรประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	โดยมีหัวข้อกำรอภิปรำยหลัก	(Thematic	

discussion)	ในสมัยนี้	คือ	“หน้ำที่ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่มีประสิทธิภำพ	เป็นธรรม	มีมนุษยธรรม	

และน่ำเชื่อถือ	ในกำรป้องกันและต่อต้ำนอำชญำกรรม 

ที่มีสำเหตุจำกกำรขำดควำมอดทนอดกลั้นหรือ 

กำรเลอืกปฏบิตัใิด	ๆ 	(The	responsibility	of	effective, 

fair,	humane	and	accountable	criminal	justice	

systems	 in	 preventing	 and	 countering	 crime	

motivated	by	intolerance	or	discrimination	of	

any	kind)”	โดยบทบำทของประเทศไทยในกำรประชมุ	

CCPCJ	 ได้แก่	 กำรร่วมกล่ำวถ้อยแถลง	 กำรเสนอร่ำง 

ข้อมติ	กำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน	และกำรจัดนิทรรศกำร	

ทั้งนี้	 สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยได ้

เสนอร่ำงข้อมติ	เรื่อง	“Integrating	sport	 in	youth	

crime	prevention	and	criminal	justice	strategies”	 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรใช้กีฬำเป็นเครื่องมือ

ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรป้องกันอำชญำกรรมและ

ควำมยุติธรรมทำงอำญำส�ำหรับเยำวชน
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 5)	 การประชุมกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	สมัยที่	10	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	27-30	พฤษภำคม	2562	คณะผู้แทนของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เดินทำงไปเข้ำร่วม

กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินติดตำมกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริต	(Implementation	Review	Group	:	IRG)	สมัยที่	10	ณ	ศูนย์กำรประชุมสหประชำชำติ	(Vienna	

International	Center	:	VIC)	กรงุเวยีนนำ	สำธำรณรฐัออสเตรยี	โดยมสีำรตัถะเกีย่วกบัภำพรวมของกระบวนกำร

กำรประเมินติดตำมกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (United	 Nations	

Convention	against	Corruption	:	UNCAC)	ในหมวด	5	(กำรติดตำมทรัพย์สินคนื)	โดยกำรประชมุ	IRG	เป็นกำร

ประชุมกลุม่ผูเ้ช่ียวชำญตดิตำมทบทวนกำรปฏบิตัติำมพนัธกรณอีนสุญัญำฯ	(ซึง่เป็นกลไกกำรช่วยเหลอืกำรทบทวน

และกำรติดตำมผลกำรปฏบิตัติำมอนสัุญญำฯ	ของแต่ละรัฐภำค)ี	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้รัฐภำคไีด้ร่วมกนัแลกเปล่ียน

ข้อมูลและประสบกำรณ์	 รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	

ตลอดจนพิจำรณำอุปสรรคและแนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กลไกกำรประเมินเริ่มขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2553	และแบ่งกำรด�ำเนินกำรเป็นสองรอบ	ได้แก่	

รอบที่	 1	 (Cycle	 1)	 ระหว่ำงปี	 2553	 –	 2558	 เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมหมวดที่	 3	 กำรก�ำหนดให้เป็น 

ควำมผิดทำงอำญำและกำรบังคับใช้กฎหมำย	(Criminalization	and	Law	Enforcement)	และหมวดที่	4	ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ	(International	Cooperation)	และรอบที่	2	(Cycle	2)	ระหว่ำงปี	2559	–	2564	เป็นกำร

ประเมินกำรปฏิบัติตำมหมวดที่	2	มำตรกำรป้องกัน	(Preventive	Measures)	และหมวดที่	5	กำรติดตำมทรัพย์สินคืน	 

(Asset	Recovery)	ทั้งนี้	ประเทศไทยอยู่ในระหว่ำงรอบกำรประเมินที่	2	ซึ่งในฐำนะรัฐผู้ประเมิน	ประเทศไทย 

ได้รับมอบหมำยให้ประเมินกัมพูชำร่วมกับรำชอำณำจักรเอสวำตินี	 และในฐำนะรัฐผู้ถูกประเมิน	 ประเทศไทย 

ได้รับกำรประเมินโดยสำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน	และรำชอำณำจักรภูฏำน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 6)	 การประชุม	 7th	 ICAC	 Symposium	 และการฝึกอบรม	 IAACA-ICAC	 Joint	

Training	Programme	ณ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 22	 -	 25	 พฤษภำคม	

2562	 คณะผู้แทน	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เดินทำงเข้ำร่วม 

กำรประชุม	 7th	 ICAC	 Symposium	 และกำรฝึกอบรม	 

IAACA-ICAC	Joint	Training	Programme	ระหว่ำงวันที	่22	-	25 

พฤษภำคม	2562	ณ	ศนูย์กำรประชุมและนทิรรศกำรฮ่องกง	

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสระป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตฮ่องกง	(Independent	Commission	Against	

Corruption	:	ICAC)	เขตบรหิำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	พร้อมด้วย	ผู้แทนจำกส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	สตง.	

และส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	 โดย	 ICAC	 Symposium	

เป็นกำรประชุมทุก	3	ปี	จัดโดย	ICAC	ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำท

ส�ำ คัญในกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 	 รวมทั้ ง	 
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ส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริตของฮ่องกง	หัวข้อหลักของกำรประชุมใน

ครัง้น้ี	คอื	กำรต่อสูก้บักำรทจุริตในมมุมองใหม่	(Fighting	Corruption–	A	

New	 Perspective)	 และมีผู้แทนจำกทุกภำคส่วนมำกกว่ำ	500	คน	

จำก	50	ประเทศ	เข้ำร่วมรับฟังกำรอภิปรำย	รวมทั้ง	แลกเปลี่ยนควำมรู ้

และประสบกำรณ์ด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้แก้ปัญหำ 

กำรทุจริต	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 7)	 การประชมุภายใต้กรอบเจ้าหน้าทีอ่าวโุสเอเปค	(Senoir	Officials	Meeting	:	SOM) 

ระหว่างวันที่	21-22	สิงหาคม	2562	ณ	เมืองเปอร์โต	วาราส	สาธารณรัฐชิลี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	21-22	สิงหำคม	2562	คณะผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 เดินทำงเข้ำร่วมกำร

ประชุมระหว่ำงประเทศ	 ในกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและควำมโปร่งใสในกรอบเอเปค	

(APEC	Anti-Corruption	and	Transparency	Experts	Working	Group	:	APEC	ACTWG)	ณ	เมืองเปอร์โต	

วำรำส	สำธำรณรัฐชิลี	ซึ่งเป็นกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศ	APEC	โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน

เจ้ำภำพจัดงำนกันทุกปี	 โดยคณะผู้แทนประเทศไทยในคร้ังนี้ประกอบด้วย	 ผู้แทนจำกส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 และ

ส�ำนกังำน	ป.ป.ช.	ในกำรประชมุครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศสมำชิก	 และจัดท�ำข้อประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในโอกำสที่ครบรอบ	 15	 ปี	

แห่งกำรประชุมในครั้งนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 8)	 การประชุมระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทุจริต	ระหว่างวันที่	2-6	กันยายน	2562	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมือ่วนัที	่2-6	กนัยำยน	2562	คณะผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	เดนิทำงเข้ำร่วมกำรประชมุ

ระหว่ำงประเทศภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (United	Nations	 Convention	

against	Corruption	 :	UNCAC)	จัดโดยส�ำนักงำนป้องกันยำเสพติดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ	

(United	Nations	Office	 on	Drugs	 and	 Crime	 :	 UNODC)	ณ	 กรุงเวียนนำ	 สำธำรณรัฐออสเตรีย	 ผู้เข้ำร่วม 

กำรประชมุฯ	ทัง้หมดมำจำกรฐัภำคอีนสุญัญำฯ	กว่ำ	110	ประเทศ	(จำก	186	ประเทศ	รวมประเทศไทย)	และองค์กร 

ระหว่ำงประเทศทีเ่กีย่วข้อง	โดยองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในกำรประชมุครัง้นีป้ระกอบด้วย	ส�ำนกังำน	ป.ป.ช.	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	ทั้งนี้	กรอบกำรประชุมดังกล่ำวแบ่งเป็น	2	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 กำรประชุมต่อเนื่องครั้งที่หนึ่งของกำรประชุมทบทวนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำฯ	

สมัยที่	10	(First	Resumed	Tenth	Session	of	the	Implementation	Review	Group	:	IRG)	เป็นกำรประชุม

ติดตำมควำมคืบหน้ำและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำฯ	 โดยที่ประชุม	 IRG	 ได้รำยงำนให้ทรำบถึง 

ผลกำรด�ำเนินกำรของรัฐภำคีภำยหลังได้รับกำรประเมินตำมอนุสัญญำฯ	รวมทั้ง	น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน 

ที่รัฐภำคีจัดเตรียมส�ำหรับเข้ำรับกำรประเมินรอบที่	2	(พ.ศ.	2559–2564)	ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำฯ	หมวดที่	2	 

เรื่องมำตรกำรป้องกัน	และหมวดที่	 5	 เรื่องกำรติดตำมทรัพย์สินคืน	ซึ่งในฐำนะรัฐผู้ประเมิน	 ไทยเป็นผู้ประเมิน

รำชอำณำจักรกัมพูชำร่วมกับรำชอำณำจักรเอสวำตินี	 และในฐำนะรัฐผู้ถูกประเมิน	 ไทยได้รับกำรประเมินโดย

สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำนและรำชอำณำจักรภูฏำน	ทั้งนี้	กำรประเมินรอบที่	1	(พ.ศ.	2553–2558)	ว่ำด้วยกำร
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ปฏิบัติตำมหมวดที่	3	เรื่องกำรก�ำหนดให้เป็นควำมผิดทำงอำญำและกำรบังคับใช้กฎหมำย	และหมวดที่	4	เรื่อง

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	ได้เสร็จสิ้นแล้ว	ภำยหลังจำกกำรประเมิน	ไทยได้แก้ไขกฎหมำยหลำยฉบับเพื่อให้

สอดคล้องกับอนุสัญญำฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 กำรประชุมคณะท�ำงำนระหว่ำงรัฐว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต	 สมัยที่	 10	 

(The	Tenth	Session	of	the	Open-ended	Intergovernmental	Working	Group	on	the	Prevention	of	

Corruption)	มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับอนุสัญญำฯ	ในหมวดที่	2	ว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต	โดยคณะท�ำงำน

ประกอบไปด้วยผูแ้ทนจำกรฐัภำคปีระเทศต่ำง	ๆ 	ท่ีได้ร่วมกนัน�ำเสนอข้อมลูและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์แนวทำง

กำรปฏิบัติที่ดีในกำรป้องกันกำรทุจริต	 เช่น	 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ	 มำตรกำรควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำร

ประชำชน	 ควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตุลำกำรและอัยกำร	 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 กำรป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม	และกำรเปิดเผยข้อมูล

ข่ำวสำร	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับรัฐภำคีในกำรน�ำข้อมติจำกที่ประชุมไปปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 1.2.3	 งานเกี่ยวกับต่างประเทศอื่น	ๆ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในประเทศไทย	 (National	Workshop	 on	 Promoting	 Integrity	 and	 Preventing	

Corruption	in	the	Police	in	Thailand)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	17-18	ธันวำคม	2561	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	

(สตช.)	และส�ำนกังำนว่ำด้วยยำเสพตดิและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำต	ิประจ�ำภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และแปซิฟิก	(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime,	Regional	Office	for	Southeast	Asia	and	

the	Pacific	:	UNODC	ROSEAP)	เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับควำมโปร่งใสและ
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ป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในประเทศไทย	 (National	Workshop	on	Promoting	 Integrity	and	

Prevention	 Corrupting	 in	 the	 Police	 in	 Thailand)	ณ	ห้องกรุงเทพฯ	 3-4	 โรงแรม	 เดอะ	 แลนด์มำร์ค	

กรุงเทพมหำนคร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำและควำมท้ำทำยของกำรทุจริตท่ีอำจเกิดขึ้น 

ในหน่วยงำนต�ำรวจและเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทั้งไทยและต่ำงประเทศ	

จ�ำนวน	60	คน	ได้หำรอืและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น/ประสบกำรณ์ท�ำงำน	รวมทัง้อภปิรำยร่วมกันเพือ่แสวงหำยทุธศำสตร์ 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจรติของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจในประเทศไทยอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นรปูธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจำกนี้	 ผู ้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้ร่วมอภิปรำยเกี่ยวกับกฎระเบียบและ 

กรอบกำรท�ำงำนเพื่อยกระดับค่ำควำมโปร่งใสในเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจของประเทศไทย	 ร่วมกับผู้แทนจำกส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน	และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 โดยมีผู้แทน

จำก	UNODC	เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย	 ระยะที่	 2	

(Integrity	Review	of	Thailand	Phase	2)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ร่วมกับส�ำนักงำน	 ก.พ.ร.	 และองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและ 

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

ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในกำรบริหำรงำนภำครัฐของประเทศไทย	 ระยะที่	 1	

(Integrity	Review	of	Thailand	Phase	1)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	และต่อมำในปี	พ.ศ.	2560	ได้มีควำมร่วมมือ

ระหว่ำงรัฐบำลไทยและ	OECD	 ในกำรด�ำเนินโครงกำร	 Country	 Programme	 (CP)	 โดยโครงกำรเสริมสร้ำง 

ควำมซื่อตรงในกำรบริหำรงำนภำครัฐของประเทศไทย	ระยะที่	2	(Integrity	Review	of	Thailand	Phase	2)	

เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร	 CP	 โดยมีส�ำนักงำน	 ก.พ.ร.	 เป็นหน่วยงำนขับเคลื่อนหลัก	 ซึ่งกำรด�ำเนินกำรในระยะที่	 2	 

จะครอบคลมุเน้ือหำเรือ่งกำรจดักำรควำมเสีย่ง	กำรควบคมุและตรวจสอบภำยใน	มำตรกำรทำงวินยัและจรยิธรรม	

รวมถึงหลักประกันควำมซื่อตรงในกระบวนกำรตัดสินใจและควำมโปร่งใสในกำรก�ำหนดนโยบำย	 เพื่อสร้ำง 

ควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อระบบกำรบริหำรภำครัฐ	 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมซื่อตรง 

ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 กำรสัมมนำเรื่องกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในภำครัฐของประเทศไทย	ระยะที่	2	

(Launch	of	the	Integrity	Review	of	Thailand	Phase	2)	ในวันอังคำรที่	25	มิถุนำยน	2562	เวลำ	09.30-12.00	น.	 

ณ	ห้องกมลทิพย์	3	ชั้น	2	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรเสริมสร้ำงควำมซ่ือตรงของประเทศไทย 

ด้ำนจริยธรรมในภำครัฐ	(Strengthening	Public	Ethics	in	Thailand)	ระหว่ำงวันที่	26-27	มิถุนำยน	2562	

เวลำ	09.00-15.30	น.	ณ	ห้องประชุม	501	ชั้น	5	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 กำรประชุมระดมสมองจัดท�ำ

แบบสอบถำมควำมซื่อตรงในภำครัฐของประเทศไทย	 ระยะท่ี	 2	 

ในวันศกุร์ที	่28	มถุินำยน	2562	เวลำ	09.30-16.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	

501	ชั้น	5	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 3)	 ผู ้แทนส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

เข้าพบเจ้าหน้าที่การทูตฯ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ณ	 สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมือ่วันท่ี	20	กมุภำพนัธ์	2562	

ผู ้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่กำรทูตฯ	

ประเทศญี่ปุ ่น	 ณ	 สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ ่นประจ�ำ

ประเทศไทย	 เพื่อแนะน�ำส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 และชี้แจง

นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของรัฐบำลภำยใต้

แนวทำงกำรขับเคลื่อน	 “คนโกงรำยเก่ำต้องหมดไป	 

รำยใหม่ต้องไม่เกดิ	และไม่เปิดโอกำสให้โกง”	ซึง่เป็นกำร

แสดงเจตนำรมณ์ของรัฐบำลอย่ำงจริงจังในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 4)		 ผู้แทนส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า

ประเทศไทยและหอการค้าญี่ปุ่น	-	กรุงเทพฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	20	มีนำคม	2562	เวลำ	13.30	น.	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ให้กำรต้อนรับ	

Mr.	Nobuyuki	Kobayashi	เลขำนุกำรเอกแผนกเศรษฐกิจ	และ	Mr.	Hajime	Miyabe	ประธำนคณะกรรมกำร

ด้ำนกิจกำรคมนำคม	หอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	พร้อมร่วมประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น

ประจ�ำประเทศไทย	และคณะกรรมกำรกจิกำรคมนำคมหอกำรค้ำญีปุ่น่	-	กรุงเทพฯ	เพ่ือหำรือแนวทำงกำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	โดยมีคณะผู้บริหำรส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	ณ	ห้องประชุม	

1	ชั้น	28	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 5)		 ผูแ้ทนส�านกังาน	ป.ป.ท.	บรรยายในหวัข้อ	“พัฒนาการทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมายและ

กระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต”	ณ	หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมือ่วันที่	2	เมษำยน	2562	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	บรรยำยในหัวข้อ	“พัฒนำกำรที่

เกีย่วข้องกบักฎหมำยและกระบวนกำรทีว่่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต”	เพือ่เผยแพร่ควำมรู้ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมำย

และกระบวนกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในภำครัฐ	 แนะน�ำภูมิหลัง	 อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน	

ป.ป.ท.	 อธิบำยกลไกกำรท�ำงำนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ	 รวมถึงแสดงเจตนำรมณ์ 

ในกำรด�ำเนินกำรให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 ขับเคล่ือน	 โดยน�ำแนวคิด

กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรเชิงกลยุทธ์	 4Is	 ซึ่งประกอบด้วย	 กำรสำนพลังภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน	 (Involve)	 

กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ	 (Inform)	 กำรปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนเครือข่ำย	 (Interact)	 กำรสกัดกั้นตัดวงจร 

กำรทุจรติ	(Intercept)	ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำต	ิ20	ปี	แผนพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่12	และ

แนวทำงในกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดจนแบ่งปันควำมรู ้

และประสบกำรณ์กรณท่ีีประสบควำมส�ำเร็จ	(Success	cases)	และแนวปฏบิติัทีดี่	(Best	practice)	กรณีเจ้ำหน้ำที่

เทศกิจเรียกรับเงินจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 6)		 ผู้บริหารส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนข้าราชการจากส�านักงาน 

คณะกรรมการสอบสวนการใช้อ�านาจโดยมิชอบ	(The	Commission	for	the	Investigation	of	Abuse	

of	Authority)	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	9	มิถุนำยน	2562	ผู้บริหำรส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ให้กำรต้อนรับ	Mr.	Thakur	

Prasad	Gyawaly	ต�ำแหน่ง	Deputy	Inspector	General	of	Police	พร้อมคณะผู้แทนข้ำรำชกำรจำกส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรสอบสวนกำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ	 (The	 Commission	 for	 the	 Investigation	 of	 Abuse	 of	

Authority)	 สหพันธ์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเนปำล	 ในโอกำสกำรรับฟังบรรยำยและศึกษำดูงำนกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐซึ่งมีคณะผู้บริหำรส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 เข้ำร่วม	ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 28	 

ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ	อ.ปำกเกร็ด	จ.นนทบุรี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 7)		 ผูแ้ทนส�านกังาน	ป.ป.ท.	เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ	73	ปี	วนัประกาศอิสรภาพ

ของอินเดีย 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	15	สิงหำคม	2562	เวลำ	18.30	น.	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 เข้ำร่วมงำน

เฉลิมฉลองครบรอบ	 73	 ปี	 วันประกำศอิสรภำพของอินเดีย	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 โรงแรมแชงกรี-ลำ	

กรุงเทพมหำนคร	 โดยได้มอบช่อดอกไม้ที่ระลึกเพื่อแสดงควำมยินดีแก่	 ฯพณฯ	 นำงสุจิตรำ	 ดูไร	 (H.E.	Mme.	

Suchitra	Durai)	เอกอัครรำชทูตอินเดียประจ�ำประเทศไทย	ซึ่งวันที่	15	สิงหำคม	พ.ศ.	2490	นำยชวำหะร์ลำล	เนห์รู	 

(Mr.Jawaharlal	 Nehru)	 นำยกรัฐมนตรีคนแรกของ

อนิเดียและรฐับรุษุได้กล่ำวปรำศรยัในวนัประกำศอิสรภำพ

ของอนิเดยี	ณ	บรเิวณเชงิเทนิป้อมแดง	(Red	Fort)	ในกรงุ

เดลี	 วันท่ี	 15	 สิงหำคมของทุกปีจึงนับเป็นวันประกำศ

เอกรำชอินเดียซึ่งผู้น�ำอินเดียจะกล่ำวสุนทรพจน์และร่วม

เฉลิมฉลองอย ่ำงยิ่ ง ใหญ ่ 	 เ พ่ือร� ำ ลึก ถึงวันส� ำ คัญ 

ในประวัติศำสตร์ที่อินเดียประกำศเอกรำชจำกอังกฤษ

รายงานประจ�าปี  256278
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 8)		 ผู้แทนส�านักงาน	ป.ป.ท.	เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ	54	ปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2562	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 เข้ำร่วมงำนเฉลิมฉลองวันชำติ

สิงคโปร์	ครบรอบ	54	ปี	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลำ	กรุงเทพมหำนคร	โดยวันชำติสิงคโปร์ตรงกับ

วันที่	 9	 สิงหำคมของทุกปี	 โดยเป็นวันท่ีสำธำรณรัฐสิงคโปร์ได้รับอิสรภำพจำกรำชอำณำจักรอังกฤษในปี	 

พ.ศ.	2508	(ค.ศ.	1965)	ถอืเป็นกำรระลกึถงึคณุปูกำรทีม่ต่ีอประเทศและมุง่สู่อนำคตต่อไป	โดยได้มอบช่อดอกไม้

ที่ระลึกเพื่อแสดงควำมยินดีแก่นำยเควิน	ฉ็อก	(Mr.	Kevin	Cheok)	เอกอัครรำชทูตสิงคโปร์ประจ�ำประเทศไทย	

ณ	โอกำสนี้ด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 9)	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�า

ประเทศไทย	และผู้แทนคณะกรรมการกิจการคมนาคมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	5	กันยำยน	พ.ศ.	2562	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ให้กำรต้อนรับ	

Mr.Yukihasa	Hirose	เลขำนกุำรเอกด้ำนคมนำคมและกำรท่องเทีย่ว	และ	Mr.Yutaka	Nakagawa	ประธำนชมรม

กลุม่ผูป้ระกอบกำรขนส่งหอกำรค้ำญีปุ่น่-กรุงเทพฯ	เพ่ือเข้ำเยีย่มคำรวะ	และร่วมประชมุหำรือเกีย่วกบักำรบรรยำย	

“กิจกรรมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.”	 

ณ	หอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โอกำสนี้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้น�ำเสนอแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	

รวมถึงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 พร้อมแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต	 ตลอดจนประเด็นควำมร่วมมืออื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรยกระดับ

คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	ของประเทศไทย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 10)	การบรรยายในหวัข้อ	“กจิกรรมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและมาตรการ 

ป้องกันการทุจริตของส�านักงาน	ป.ป.ท.”	ณ	หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	17	กันยำยน	2562	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	บรรยำยให้กับผู้ประกอบกำร

ขนส่งหอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	 ในหัวข้อ	 “กิจกรรมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและมำตรกำร 

ป้องกันกำรทุจริตของส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.”	 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย	 กระบวนกำรในกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 อธิบำยกลไกกำรท�ำงำน	 กระบวนกำรรับเรื่องของศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ	 รวมถึงกิจกรรมและมำตรกำรที่ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�ำเนินกำร 

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	 รับฟังข้อคิดเห็นจำก 

นักลงทุนชำวต่ำงชำติ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 79

ART431_f2-1____OK.indd   79 24/5/2563   14:10:32



	 1.3		 การปรับปรุงกฎหมายของส�านักงาน	ป.ป.ท.	
    1.3.1		การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบงัคับ	ประกาศหรอืค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องในอ�านาจ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้าที่ของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

          ร่างระเบียบคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการกรณีการปฏิบัติ

หรอื	การด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บรกิารหรอืประชาชน	พ.ศ.	2561

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นระเบียบที่ก�ำหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรกรณีที่ปรำกฏว่ำ

หน่วยงำนของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเหตุให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริกำรหรือประชำชน	

ตำมมำตรำ	 58/2	 แห่งพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 

พ.ศ.	2551	และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ	มีควำมเหมำะสมและเกดิประสทิธิภำพ	โดยก�ำหนดให้วิธีปฏิบัติหรอืกำรด�ำเนนิงำน 

ของหน่วยงำนของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริกำรหรือประชำชนตำมมำตรำ	58/2	(2)	จะต้อง

มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ใช้ดุลยพินิจโดยสร้ำงภำระเกินสมควรหรือเกินควำมจ�ำเป็น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)		 มีกำรสัง่กำรหรือด�ำเนนิกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีแล้วส่งผลกระทบก่อให้เกดิควำมเดอืดร้อน 

แก่ประชำชน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)		ก�ำหนดข้ันตอนและวธิกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นกำรสร้ำงภำระเกนิสมควรหรอืเกนิควำมจ�ำเป็น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)		ไม่ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)		ไม่ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่มีกฎหมำยก�ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

    1.3.2			 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยค่าตอบแทน	 ค่าเดินทาง	 ค่าที่พัก	 และสิทธิ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ	พ.ศ.	2561

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นระเบียบที่ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ค่ำเดินทำง	 ค่ำที่พัก	 และสิทธิประโยชน์อื่นส�ำหรับ 

ที่ปรึกษำ	หรือผู้เชี่ยวชำญที่คณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	แต่งตั้งเพื่อให้ค�ำปรึกษำหรือช่วยเหลือคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	

หรือคณะอนุกรรมกำร	ไต่สวนข้อเท็จจริง	หรือด�ำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	มอบหมำย

    1.3.3			 ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	การแต่งตั้งผู ้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	 และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 

         คณะกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนรวมของประชาชนในการต่อต้านการทจุริต	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	พ.ศ.	2561

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นระเบียบที่ก�ำหนดขึ้น	ตำมมำตรำ	51/2	แห่งพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำร

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	พ.ศ.	 2551	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 ซ่ึงก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเพื่อให ้

ค�ำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกับส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ให้ประชำชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติรวมตลอดทัง้รณรงค์ให้ควำมรู	้ต่อต้ำน	หรอืชีเ้บำะแส	รวมทัง้เสรมิสร้ำงทศันคตแิละค่ำนยิม

เกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภำครัฐ	และภำคเอกชน	โดยมีผู้แทนจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม	และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมกำรด้วย	เพื่อให้กำรแต่งตั้งผู้แทนจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม	และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดังกล่ำวมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

รายงานประจ�าปี  256280
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2. การตรวจสอบการทุจริตที่ส�าคัญ
 นักเรียนผี
 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ลงพื้นที่	จ.อุบลราชธานี	ติดตามความคืบหน้ากรณี	“นักเรียนผี”	พบมีจ�านวน 

นกัเรยีนไม่ตรงกบัความเป็นจรงิชีม้ผีลต่อการเบกิจ่ายงบอดุหนนุฯ	และการโยกย้ายผูบ้รหิารของโรงเรยีน

	 วันพฤหัสบดีที่	29	พฤศจิกำยน	2561	เวลำ	10.30	น.	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตในภำครัฐ	 (ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.)	 น�ำโดยพันต�ำรวจโท	 วันนพ	 สมจินตนำกุล	 รองเลขำธิกำรฯ	 

รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	 ป.ป.ท.	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ลงพื้นที ่

ตรวจเยี่ยมกำรด�ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ชุดปฏิบัติกำรของส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	(ส่วนกลำง)	และส�ำนักงำน	ปปท.	เขต	3 

ในกำรเร่งรดัขยำยผลกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำน	กรณกีำรตรวจสอบโรงเรยีนในเขต

จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตจังหวัดใกล้เคียง	 หลังได้รับกำรร้องเรียนว่ำ	 มีบำงโรงเรียนพบรำยช่ือ

นักเรียนเกินเข้ำมำในบัญชีชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง	หรือนักเรียนผี	ซึ่งอำจมีกำรกระท�ำควำมผิดเกิดขึ้น	ณ	โรงเรียน

ตำลสุมพัฒนำ	อ�ำเภอตำลสุม	จังหวัดอุบลรำชธำนี	ทั้งนี้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับจ�ำนวนนักเรียนในระบบกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	(Data	Management	Center	2016	:	DMC)	

ว่ำสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียนหรือไม่	และจะขยำยผลไปสู่กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนฯ	ว่ำ	มีควำมถูกต้องและสอดคล้องกันหรือไม่	และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

กำรคงสถำนะขนำดของโรงเรียนไว้โดยอำศัยจ�ำนวนนักเรียนในระบบ	 DMC	 เพ่ือเป็นกำรเอื้อประโยชน์ในกำร 

โยกย้ำยผู้บริหำรของโรงเรียนด้วย	

	 ส�ำหรับผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ำ	 จ�ำนวนนักเรียนที่อยู ่ในระบบ	 DMC	 มีจ�ำนวน	 527	 คน	 

ซึ่งไม่ตรงกับจ�ำนวนนักเรียนตำมใบรำยชื่อที่เข้ำเรียนประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2561	ที่มีเพียง	 406	คน	 โดยมีจ�ำนวน

ต่ำงกันถึง	121	คน	ซึ่งอำจส่งผลอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อขนำดของโรงเรียน	โดย	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เห็นว่ำ	รูปแบบ

ของกำรกระท�ำดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)	ทั่วประเทศ	ซึ่งส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำวต่อไป
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	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ลุยตรวจสอบ	“เด็กผี”	ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง	กรุงเทพฯ

	 วันอังคำรที่	 4	 ธันวำคม	 2561	 เวลำ	 13.30	 น.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตในภำครัฐ	 (ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.)	น�ำโดยนำยภูมิวิศำล	 เกษมศุข	ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	 

ในฐำนะหัวหน้ำคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวของ

นกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดัส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	(สพฐ.)	พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำทีก่องอ�ำนวยกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริต	กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 เข้ำตรวจสอบควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำน 

กรณีกำรตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนเกินกว่ำในบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง	 หรือนักเรียนผี	 ซึ่งอำจมีกำร 

กระท�ำควำมผิดเกิดข้ึน	เพือ่เร่งรดัขยำยผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่อไป	ณ	โรงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภชลำดกระบงั	

กรุงเทพมหำนคร

	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	กล่ำวว่ำ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	เป็นหน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำย

ของรัฐบำลในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 เมื่อด�ำเนินกำรตรวจสอบแล้วพบเจอข้อบกพร่องหรือ

กำรทุจริตของหน่วยงำนใด	 ก็จะด�ำเนินกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด	 เพื่อให้ด�ำเนินกำร 

ตำมอ�ำนำจ	และหน้ำที่ทำงวินัยและอำญำต่อไป	ตำมมติของคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	27	มีนำคม	2561	ซึ่งเป็น

นโยบำยเร่งด่วนของ	คสช.	และรฐับำล	ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริต	ให้มคีวำมสอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์ชำติ	

และแผนปฏิรูปของประเทศ	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบในวันนี้	 เพื่อจะเทียบเคียงข้อมูลว่ำจ�ำนวนตัวเลข

ของนักเรียนที่มีอยู่จริงมีควำมสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในระบบ	Data	Management	Center	หรือ	

DMC	 หรือไม่	 ซึ่งหำกมีจ�ำนวนไม่ตรงกัน	 ก็จะต้องมีกำรตรวจสอบต่อไปอีกว่ำ	 กำรเพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่ำว 

มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือไม่	อย่ำงไรก็ตำม	พ.ต.ท.วันนพ	สมจินตนำกุล	รองเลขำธิกำรฯ	รักษำรำชกำร

แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	ได้มีข้อสั่งกำรให้	ป.ป.ท.	ทุกเขตพื้นที่

ลงสุ่มตรวจโรงเรียนในต่ำงจังหวัดท่ัวประเทศ	 พร้อมรำยงำนมำยังส่วนกลำง	 หลังจำกนั้นส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 

จะส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)	เพื่อด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่	

ต่อไป

รายงานประจ�าปี  256282
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	 ทัง้นี	้ส�ำหรบัผลกำรตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนนกัเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบงั	เบือ้งต้น	พบว่ำ	

ข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 Data	 Management	 Center	 หรือ	 DMC	 

ภำคเรียนที่	1/2561	มีนักเรียน	จ�ำนวน	2,501	คน	หำกแต่จำกกำรตรวจนับตำมรำยชื่อนักเรียนและแบบสรุปผล

กำรเรียน	ภำคเรียนที่	1	ปีกำรศึกษำ	2561	ประกอบกับกำรสอบถำมนักเรียนในห้องเรียน	ปรำกฏผลว่ำมีนักเรียน

ที่มีตัวตนอยู่จริง	ในภำคเรียนที่	1/2561	จ�ำนวน	2,390	คน	ซึ่งมีส่วนต่ำง	จ�ำนวน	111	คน

	 คดีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

	 คดีเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวนักเรียน	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้แต่งต้ังคณะท�ำงำนตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	 พบควำมผิดปกติ	 คือ	 จ�ำนวนนักเรียนจริงไม่ตรงกับบัญชีรำยชื่อที่รำยงำนไปยัง	 สพฐ.	 และมีกำรน�ำ 

รำยช่ือเด็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันมำเวียนขอรับเงินสนับสนุน	 หรือเรียกว่ำ	 “นักเรียนผี”	 คิดเป็นมูลค่ำ 

ควำมเสียหำยกว่ำ	1,000	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 ได้ส่งผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง	ส�ำนักงำน	

ป.ป.ช.	ส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิ	และกระทรวงศกึษำธิกำร	เพือ่ให้แต่ละหน่วยงำนด�ำเนนิกำรในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ต่อไป

 โครงการอาหารกลางวัน
	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท	ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวงเดือน

และกรณีสั่งย้าย	“ครูอ้อม”

	 วันศุกร ์ ท่ี	 30	 สิงหำคม	 2562	 ณ	 โรงเรียนวัดวงเดือน	 ต�ำบลสำมง ่ำมท่ำโบสถ์	 อ�ำเภอหันคำ	 

จังหวัดชัยนำท	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 (ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.)	 

มอบหมำยให้นำยพุฒิพงษ์	เลิศสถิตย์	ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	พร้อมเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	

(ส่วนกลำง)	และเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครฐั	เขต	1	ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

กรณี	น.ส.	อ้อมอำรีย์	แข็งฤทธิ์	หรือครูอ้อม	ครูโรงเรียนวัดวงเดือน	จังหวัดชัยนำท	ออกมำร้องเรียนเรื่องควำม 
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ผิดปกติโครงกำรอำหำรกลำงวัน	โดยระบุว่ำ	มีกำรน�ำ

อำหำรส�ำเร็จรูปมำปรุงให้นักเรียนทำนเป็นอำหำรหวัง

ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย	โดยวันนี้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้เชิญ

คณะผู้บริหำรโรงเรียน	 และบุคลำกรครูของโรงเรียน 

ดังกล่ำวเข้ำมำพูดคุย	 เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบกำร

สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง	 อันเป็นกำรด�ำเนินกำร 

ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ในภำครัฐ	มำตรำ	58/3	พระรำชบัญญัติมำตรกำรของ

ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	

พ.ศ.	2551	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ส�ำหรบักำรลงพืน้ทีต่รวจสอบโครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กในคร้ังนี	้ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	ได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงใน	 2	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 (1)	 กำรด�ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันเด็ก	 โดยตรวจสอบที่มำของ 

งบประมำณ	 ข้ันตอนในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 วิธีกำร/กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 ตลอดกระบวนกำร 

ในกำรตรวจรับอำหำรกลำงวัน	 รวมทั้งตรวจสอบจุดบกพร่องในกำรด�ำเนินกำร	 ขั้นตอน	 วิธีกำรทั้งหมด	 

(2)	กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร	โดยท�ำกำรตรวจสอบระเบียบ	หลักเกณฑ์	วิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำโยกย้ำย	

ว่ำมีกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบที่ก�ำหนดหรือไม่	 รวมทั้งกรณีกำรตั้งผู ้มีส่วนได้เสียเข้ำมำเป็นกรรมกำร 

สืบข้อเท็จจริงว่ำมีกำรให้ควำมเป็นธรรมหรือไม่	อย่ำงไร	

	 ท้ังน้ี	 จำกกำรตรวจสอบกรณีดังกล่ำว	 หำกพบว่ำมีกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณที่มีลักษณะก�ำหนด

วงเงนิสงูเกนิจรงิ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	จะส่งเร่ืองให้ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือด�ำเนนิกำรตรวจสอบโครงกำร

ต่อไป	และหำกพบว่ำมมีลูกำรทุจรติในขัน้ตอนกำรจดัหำอำหำรกลำงวนักจ็ะส่งเรือ่งให้ส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	พจิำรณำ	

อย่ำงไรกต็ำม	ส�ำนกังำน	ป.ป.ท.	จะได้ท�ำกำรเสนอปัญหำและวธิกีำรแก้ไข	ในกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรอำหำรกลำง

วันเด็ก	และกรณีกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรที่เปิดเผยข้อมูลควำมผิดปกติ	ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ	ทั้งนี้	เพื่อป้องกัน

ปัญหำในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไป

	 ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ลงพืน้ทีต่รวจสอบกรณผีูบ้ริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงนิมพีฤติกรรมไม่โปร่งใส

ต่อการบริหารโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดบุรีรัมย์

	 วันอังคำรที่	 17	 กันยำยน	 2562	 เวลำ	 10.00	 น.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตในภำครัฐ	(ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.)	น�ำโดยนำยพุฒิพงษ์	เลิศสถิตย์	ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ท.	 

พ.ต.ท.สำมำรถ	ไชยณรงค์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	เขต	3	พร้อมด้วย

คณะท�ำงำนตรวจสอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	(ส่วนกลำง)	ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีตำม

ทีป่รำกฏข่ำวว่ำ	ผูบ้ริหำรโรงเรยีนและครฝู่ำยกำรเงนิมพีฤตกิรรมไม่โปร่งใสในกำรบรหิำรงำน	ณ	โรงเรยีนวัดบ้ำนรุน	 

และโรงเรียนวัดบ้ำนสวำยสอ	ต�ำบลบัวทอง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	
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	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบโครงกำรอำหำรกลำงวันดังกล่ำว	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้ลงพื้นที่	 ณ	 โรงเรียนวัด 

บ้ำนรนุ	โดยได้ประสำนข้อมลูกบัปลัด	อบต.บวัทอง	และข้อมลูกำรจดัซือ้จดัจ้ำง	พร้อมทัง้ตรวจดูกำรจดัหำอำหำร

กลำงวัน	ในเบื้องต้นโรงเรียนวัดบ้ำนรุน	มีนักเรียน	จ�ำนวน	52	คน	ได้รับเงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันรำยหัว	ๆ	ละ	

20	 บำท	 เป็นงบอุดหนุนทั่วไป	 จำก	 อบต.บัวทอง	 ต.บัวทอง	 อ.เมือง	 จ.บุรีรัมย์	 พบว่ำ	 มีกำรจัดท�ำอำหำรให้กับ

นักเรียนอย่ำงพอเพียงโดยโรงเรียนได้จัดท�ำอำหำร	2	อย่ำง	และขนมหวำน	1	อย่ำง	 ให้กับนักเรียนทุกคน	แต่ม ี

ข้อสังเกต	ในส่วนของข้ำวสวยที่ใช้รับประทำนนั้น	โรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนแต่ละคนน�ำมำจำกบ้ำน	ส่วนอำหำรทำง

โรงเรียนจะเป็นผู้ด�ำเนินจัดหำให้ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรอุดหนุนข้ำงต้น	

	 ต่อจำกนั้น	 คณะท�ำงำนฯ	 ได้ลงพื้นที่สุ ่มตรวจ

โรงเรียนเพ่ิมเติมอีก	 1	 แห่ง	 คือ	 โรงเรียนวัดบ้ำน

สวำยสอ	ซึ่งมีนักเรียน	จ�ำนวน	238	คน	แบ่งเป็นชั้น

ประถมศึกษำ	 ที่จะต้องได้รับกำรอุดหนุนจำก	 อบต.บัวทอง	 

จ�ำนวน	157	คน	และนักเรียนมัธยมศึกษำ	ที่ไม่ได้รับ

กำรอุดหนุนเงินค่ำอำหำรกลำงวันรำยหัว	 จ�ำนวน	 

81	คน	แต่ทำงโรงเรยีนดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจัดกำร

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

ทุกคน	 โดยทำงโรงเรียนให้เด็กน�ำข้ำวสวยมำเองและ

ทำงโรงเรยีนจะเป็นผูจ้ดัหำอำหำรกลำงวนัให้เช่นเดยีว

กับโรงเรียนวัดบ้ำนรุน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในส่วนของกำร

ด�ำเนินกำรโปร่งใสหรือไม่จะต้องดูพยำนเอกสำร	และ

พยำนแวดล้อมอื่นประกอบกำรพิจำรณำต่อไป
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 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

	 คดีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

	 คดีศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 คณะกรรมกำร	 ป.ป.ท.	 มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง	 จ�ำนวน	 72	 ค�ำสั่ง	 

มีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	 และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 จ�ำนวน	 345	 รำย	 โดยส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร	 ป.ป.ช.	 ด�ำเนินกำร	 

4	หน่วยงำน	จำกกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงในศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่งพบควำมผิดปกติในกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ

จำก	67	จังหวัด	ซึ่งมีพยำน	จ�ำนวน	62,029	รำย	ที่ต้องด�ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริง

	 การตรวจสอบคดีทุจริตการจ้างงานตาม	พรบ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

	 กำรตรวจสอบคดีทุจริตกำรจ้ำงงำนตำม	พรบ.	 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	 คณะกรรมกำร	

ป.ป.ท.	มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง	จ�ำนวน	67	ค�ำสั่ง	มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	309	รำย	

โดยส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร	 ป.ป.ช.	 ด�ำเนินกำร	 4	 หน่วยงำน	 จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์คุ้มครอง 

คนไร้ที่พึ่งพบควำมผิดปกติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำก	 67	 จังหวัด	 จ�ำนวน	 127,697,000	 บำท	 

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 ได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนวทำงแก้ไขปัญหำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำซ�้ำเดิมต่อ 

คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
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ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สรุปคะแนนประเมินตนเองภาพรวมเท่ากับ 83.78 คะแนน (ระดับมาตรฐานขั้นสูง)

แยกรายองค์ประกอบได้ ดังนี้

1. Function Base  35.11  คะแนน

2. Agenda Base 100.00  คะแนน

3. Area Base - (ไม่ต้องประเมิน)

4. Innovation Base 100.00  คะแนน

5. Potential Base 100.00  คะแนน
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องค์ประกอบ 
การประเมิน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1.		ประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	
(Functional 
base)  

1.		ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน	 ประจ�าปีของ
ประเทศไทย	(กปก.)

เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

37 - 47

36
(ไม่ผ่านการประเมิน) 

(0.00 คะแนน)

2.	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	พิจารณาได้	
	 (มีจ�านวน	3	ตัวชี้วัดย่อย)	(กบค.	ร่วมกับ	กปท.1-5/	ปปท.	เขต	1-9/	กอท.)

2.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได ้
 แล้วเสรจ็และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาได้ : กรณเีร่ืองคงค้าง (กม.)

เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95

ฐานในการค�านวณตามตัวชี้วัดนี้ = 5,447 เรื่อง 

ร้อยละ 63.74 
(3,472/5,447)

 
(ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า)
(56.23 คะแนน)

2.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได ้
 แล้วเสรจ็และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาได้ : กรณเีรือ่งรบัใหม่ (กม.)

เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70

ฐานในการค�านวณตามตัวชี้วัดนี้ = 2,043 เรื่อง 

ร้อยละ 59.67 
(1,219/2,043)

 
(ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า) 
(74.18 คะแนน)

2.3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐที่จัดท�าส�านวนการไต่สวน 
 ข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จ (กม.)

เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

ร้อยละ 12.33 - ร้อยละ 18.50

ฐานในการค�านวณตามตัวชี้วัดนี้ = 2,634 เรื่อง 

ร้อยละ 16.06 
(423/2,634)

 
(ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า)
(80.23 คะแนน)

2.		ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์
หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda base)

1.		ความส�าเร็จในการผลักดันศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง
ในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	:	กอท.ร่วมกับ	กยผ.

เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริตระดบักระทรวง 
รายงานผลการด�าเนนิการ
ตามแผนบริหารความ
เสีย่งการทจุรติร้อยละ 80

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทจุริตระดบักระทรวง 
รายงานผลการด�าเนนิการ
ตามแผนบริหารความ
เสีย่งการทุจรติร้อยละ 90

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทจุริตระดบักระทรวง 
รายงานผลการด�าเนนิการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตร ้อยละ 
100

ฐานในการค�านวณตามตัวชี้วัดนี้ = 37 กระทรวง

ร้อยละ 100 
(37/37)

 
(ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง)

(100 คะแนน)

2.	การชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์	(ถ้ามี)	:	สลธ. ส�านักงาน ป.ป.ท.
ไม่มีประเด็นให้ชี้แจง 

(ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้)

3.		ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่	/	ท้องถิ่น	
ภูมิภาค	จังหวัด	
กลุ่มจังหวัด	(Area	
base)

-------------------	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ไม่ต้องวัดองค์ประกอบนี้	-------------------
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องค์ประกอบ 
การประเมิน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

4.		ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ
ระบบงาน

1.	ข้อเสนอนวัตกรรม
 เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของนวัตกรรม	(คะแนนเต็ม	100)

ประเด็น องค์ประกอบ

ความครบถ้วน
ของเนื้อหา

(20 คะแนน)

 หลักการ เหตุผล ความจ�าเป็น (4 คะแนน)
 วัตถุประสงค์ (4 คะแนน)
 การด�าเนินการ (4 คะแนน)
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน)
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน)

คุณภาพของ
นวัตกรรม

(80 คะแนน)

 แสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน 
 (10 คะแนน)
 มคีวามเชือ่มโยงระหว่างสิง่ทีเ่ป็นประเดน็ปัญหา และ 
 ความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับ 
 ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน)
 แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติ 
 อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
 มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 
 (20 คะแนน) 
 มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน (10 คะแนน)

ส�านักงาน ป.ป.ท. 
เสนอผลงานเรื่อง

“พัฒนาระบบศูนย์  
  ประสานงานคดีทุจริต
  โครงการจ�าน�าข้าว 
  เพื่อการก�ากับและ

ติดตาม
  ผลการด�าเนินงาน”

ผลการประเมินเบื้องต้น 
= 100 คะแนน 

(ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง)

5.		ศักยภาพในการ
ด�าเนินการของ 
ส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ	
20	ปี	(Potential	
Base)

การด�าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		
ผลการด�าเนินงาน	:	ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดได้ครบถ้วน
สิ่งที่ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ มีดังนี้
ประเด็นที่	1 ยกระดับการท�างานในการป้องกันการทุจริต คอรัปช่ันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล (ดัชนี CPI) (มีจ�านวน 2 ผลผลิต)
   	 ผลผลิตที่	1	: มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
      และฐานข้อมูลเครือข่ายสังคมต่อต้านการทุจริต โดยด�าเนินการ
    1. แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)
    2. จัดท�ารายงานผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยพร้อมเสนอ 
     แนวทางการเพิ่มค่าคะแนน/มาตรการในการด�าเนินการเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายฯ
    3. จัดท�ารายงานข้อเสนอของส�านักงาน ป.ป.ท. เสนอนายกรัฐมนตรี
   	 ผลผลิตที่	2	:	พัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นภาษาอังกฤษ 
      (ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
ประเด็นที่	2 สร้างจติส�านกึและค่านยิมให้ทกุภาคส่วนตืน่ตวัและละอายต่อการทจุรติประพฤตมิชิอบทกุรปูแบบ
 	 	 	 ผลผลิตที่	1	: มรีะบบบรหิารจดัการฐานข้อมลูด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
และฐานข้อมูลเครือข่ายสังคมต่อต้านการทุจริต (ด�าเนินการตามประเด็นที่ก�าหนดครบถ้วน) ดังนี้
    	จดัท�ารายงานสรุปผลฉบบัสมบรูณ์ในการพัฒนาระบบโครงการผนกึก�าลงัสงัคมต่อต้านการทจุรติ
    	มีการเผยแพร่ระบบเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเว็บไซต์ 
connect.pacc.go.th
 	 	 	 ผลผลิตที่	2	:	มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
    	มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบรูณาการการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 
ระยะ 20 ปี
    	ผลการศึกษาเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ
    	รายงานผลการศกึษาการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกนัการทุจริตเชงิรุกในหน่วยงานภาครฐั
 	 	 	 ผลผลิตที่	3	: มีคู่มือมาตรฐานของกระบวนการการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง 
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ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(รอบ	12	เดือน)	 

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

---------------------------------

ผลการด�าเนินงานภาพรวม	=	94.52	คะแนน

ประเด็นการประเมิน	/เกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการด�าเนินงาน

1.		การลดพลังงาน	(สลธ.)
	ใช้ผลประเมินรายเดือนเฉลี่ยในรอบที่ 2 (นับตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2562) เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกช้าไปประมาณ 1 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน	(ด้านละ	5	คะแนน)

ประเภท
พลังงาน

ระดับคะแนนการใช้พลังงาน	(ไฟฟ้า/น�้ามัน)	ลดลง	ในรอบ	6	เดือน	และ12	เดือน	(%)

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

ร้อยละ 50 <2 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 ≥10

น�้ามัน -ใช้เกณฑ์เดียวกับไฟฟ้า-

ได้	
10	คะแนนเต็ม

(ลดไฟฟ้า=36.99%
ลดน�้ามัน=79.02%)

2.		มาตรการ	ลด	และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์การให้คะแนน
	พิจารณาจากการด�าเนินกิจกรรม
  ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและงดน�าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน�้าส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน�้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
		จดักจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้ตระกร้า ถงุผ้า ป่ินโต ภาชนะและบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมเพือ่ลดการใช้ถงุหหูิว้

	พิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่หน่วยงานส่งก�าจัด (ลดลงจากปี 2561 (10%)) โดยให้ส�านักงานชั่งน�้าหนักขยะมูลฝอยส่ง 
กรมควบคุมมลพิษทุกเดือน (เมษายน - สิงหาคม 2562)

ได้	
10	คะแนนเต็ม

- ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 
ครบถ้วน

- ล ด ป ริ ม า ณ ข ย ะ 
ลงได้ 73.39%

3.		การประหยัดงบประมาณ
	งบประมาณที่น�ามาประหยัดได้ต้องเป็นงบประมาณประเภท “งบด�าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 

ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไปต่างประเทศ” ไม่นับรวมงบบุคลากรและงบลงทุน
สูตรการค�านวณ

          

จ�านวนงบประมาณที่ประหยัดได้ x 100

จ�านวนงบประมาณที่สามารถน�ามาประหยัดได้
เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์รอบ
ระดับคะแนนการประหยัดงบประมาณ	ในรอบ	6	เดือน	และ12	เดือน	(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 เดือน < 1.00 1.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.49 ≥5.00

รายชื่อโครงการที่เสนอด�าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ คือ

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท)

วงเงินที่ใช้จ่ายจริง/
ท�าสัญญา

งบประมาณ
ที่ประหยัดได้

1
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก (กปก.)

      140,000.00      128,470.00            11,530.00 

2
โครงการศึกษาแนวทางการด�าเนินการรณรงค์ต่อต้าน  
การทจุรติตามมาตรา 63 ของรฐัธรรมนญูด้านการเสรมิสร้าง
ความรู้ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (กปก.)

      610,000.00      569,427.24            40,572.76 

3
โครงการศกึษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสงัคม
ต่อการพฒันาศกัยภาพสูก่ารเป็นเครอืข่ายเผ้าระวงัการทจุรติ
ในภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (กปก.)

      295,000.00      220,930.02            74,069.98 

4 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง  (สลธ.)       386,000.00      296,589.00            89,411.00 

5
การประชุม Steering Group Meeting and Regional 
Semimar of the ADB/OECD Anti-Corruption initiative 
for Asia and the Pacific (กตท.)

      150,000.00      120,392.24            29,607.76 

6
โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการด้านการต่อต้านการทจุรติเพ่ือ
ยกระดบัค่าดชันกีารรับรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception 
Index : CPI) (กตท.)

      200,000.00      144,360.00            55,640.00 

7
การประชมุคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการป้องกนัอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) (กตท.)

      280,000.00      254,379.62            25,620.38 

รวม 2,061,000 	1,734,548.12	 							326,451.88	

ได้	
10	คะแนนเต็ม

(ประหยัดได้ 15.84%)

รายงานประจ�าปี  256290
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ประเด็นการประเมิน	/เกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการด�าเนินงาน

4.		การก�ากับดูแลการทุจริต

	ใช้จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : เป้าหมาย > ร้อยละ 90

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผลประเมิน 
ITA

< 50.00
50.00 - 
54.99

55.00 - 
59.99

60.00 - 
64.99

65.00 - 
69.99

70.00 - 
74.99

75.00 - 
79.99

80.00 - 
84.99

85.00 -
89.00

>90.00

ได้	
9	คะแนน

(ร้อยละ 85.51)

5.		ภาวะผู้น�า	

	เลขาธิการฯ ประเมินตนเองทั้ง ภายใต้ 10 ประเด็นค�าถามพร้อมแนบหลักฐานประกอบยืนยันผลการประเมิน ในระบบ เป็นการวัด

ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อ 

น�าองค์การให้บรรลุภารกจิตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ก.พ.ร.	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมแนบเอกสารประกอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบประเมินออนไลน์ของ	 ส.ก.พ.ร.	

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ได้	
10	คะแนนเต็ม

6.		ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ

	เลขาธิการฯ ประเมินตนเองภายใต้ 3 ประเด็นพร้อมแนบหลักฐานประกอบยืนยันผลการประเมินในระบบออนไลน์ของ ส.ก.พ.ร. 

ภายในระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 โดยข้อค�าถามมี ดังนี้

1.  หน่วยงานใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร (3 คะแนน)

2.  มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time (3 คะแนน)

3.  ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยมีการรวบรวมผลการประเมินอย่างเป็น

ระบบ (4 คะแนน)

ก.พ.ร.	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมแนบเอกสารประกอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบประเมินออนไลน์ของ	 ส.ก.พ.ร.	

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ได้	
10	คะแนนเต็ม

7.		การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ

	เลขาธิการฯ ประเมินตนเองภายใต้ 3 ประเด็นพร้อมแนบหลักฐานประกอบยืนยันผลการประเมินในระบบภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

โดยข้อค�าถามมีดังนี้

1.  มีการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (ข้อละ 1 คะแนน)

  - ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม

  - ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างตามสัญญา โดยใช้ National e-Payment

  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2.  การให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile Application (2 คะแนน)

3.  ใช้ email domain.go.th ในการติดต่อราชการและในระบบ login เข้าระบบ internet ของหน่วย (2 คะแนน)

4.  มีการน�าปัญญาประดิษฐ์ (Artifidial intelligence : AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าผลการวิเคราะห์พัฒนาประสิทธิภาพ

ในการท�างานหรือการให้บริการประชาชน (3 คะแนน)

ก.พ.ร.	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมแนบเอกสารประกอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบประเมินออนไลน์ของ	 ส.ก.พ.ร.	

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ได้	
10	คะแนนเต็ม

8.		การสร้างคุณธรรม	จริยธรรมในองค์การ

	พิจารณาจากประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองค์การ (Survey Online) โดยผูท้ีจ่ะต้องเข้าประเมิน คอื รองเลขาธกิารฯ ผูช่้วยเลขาธกิาร 

และผูบ้ริหารระดับผูอ้�านวยการ/หวัหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และวรรคสอง (กลุม่เป้าหมายต้องเข้าตอบแบบส�ารวจ

อย่างน้อย 80% ของกลุ่มเป้าหมาย)

	แบบส�ารวจมี 5 ข้อค�าถามข้อละ 2 คะแนน 

ได้	
7.81	คะแนน
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ประเด็นการประเมิน	/เกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการด�าเนินงาน

9.		การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

	เป็นการส�ารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Survey Online) โดยผู้ที่จะต้องเข้าประเมิน คือ 

รองเลขาธิการฯ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  

(กลุ่มเป้าหมายต้องเข้าตอบแบบส�ารวจอย่างน้อย 80% ของกลุ่มเป้าหมาย)

	แบบส�ารวจมี 5 ข้อค�าถามข้อละ 2 คะแนน

ได้	
7.71	คะแนน

10.	การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	(Integration)	:	ศทส.

	การบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน หมายถงึ การทีส่่วนราชการสามารถประสานเพือ่ให้เกดิความร่วมมือในการเชือ่มโยงข้อมลูด้าน

ต่างๆ ของหน่วยงานโดยค�านึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ “โดยจะต้องเป็น

การบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมก�ำหนดแผนงำนกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันท่ีจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562”

	เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ส�านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล

ดจิิทลั และต้องปรบัปรงุข้อมลูดจิทิลันัน้ให้มข้ีอมลูท่ีเช่ือถือได้ มีความสมบรูณ์และสามารถใช้ได้ รวมท้ังมีความถกูต้อง ทันสมัย สามารถ 

เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน และน�าไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดท�าไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้

อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย และก�าหนดให้ 

หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการแลกเปลีย่นหรือเชือ่มโยงข้อมูลดิจิทลัทีมี่การจัดท�าและครอบครองกบัหน่วยงานของรฐัอืน่ผ่านระบบ

และเครือข่าย สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�าหนด โดยอย่างน้อยต้องค�านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูล 

ภาครัฐ

เกณฑ์การให้คะแนน

	เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ครบทุกกระบวนงาน 

ได้	
10	คะแนนเต็ม
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งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1)	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร	วันคล้�ยวันสวรรคต	13	ตุล�คม	2561

 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป ็นประธานในพิธีกล ่าวน ้อมร�าลึก 

ในพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมคีณะผู้บรหิาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถง  

ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ด้วยเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปกเกล้า

ปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

ตลอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 70 ปี ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณจะน้อมน�าแนวทางตาม 

พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัสและพระราชด�าริท่ีได้เคยพระราชทานไว้เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความเป็นธรรมตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงตรากตร�า 

พระวรกาย เพือ่ประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลอื บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่ประชาชน

ทุกเวลาทุกสถานที่ทั้งยามปกติและยามทรงพระประชวร ด้วยพระอัจฉริยะภาพล�้าลึกเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ

ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

จนสมัฤทธิผ์ลในทางปฏิบตันิ�ามาซึง่การยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนกิรของพระองค์

ให้มคีวามสขุและสนัตสิขุผลจากการทรงงานก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอนัเป็นอเนกอนนัต์ 

ทัง้ยงัทรงปฏิบัตพิระองค์เป็นแบบอย่างไม่เฉพาะแก่ปวงชนชาวไทยเท่าน้ัน หากแต่รฐับาลและประชาชนของนานา

ประเทศยงัชืน่ชมโสมนสั ในพระราชด�าริ พระบรมราโชวาท และพระราชปรชัญา ต่างได้จดจ�าน�าน้อมเอาไปปฏิบตัิ

จนบังเกิดผลเป็นคุณูปการ
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 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล

และกจิกรรมน้อมร�าลกึเนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

โดยได้ร่วมท�าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ต่อมาในเวลา 09.00 น.  

พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

ครบ 2 ปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

2)	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร

3)	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีถว�ยบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร

 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายบังคม

และจุดเทียนเพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อันหาที่สุดมิได้ ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�าปี  256294

ART431_f2-2____OK.indd   94 24/5/2563   14:06:49



4)	 สำ�นักง�น	ป.ป.ท.	ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้�ย

วันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	5

5)	 สำ�นักง�น	ป.ป.ท.	ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันปิยมห�ร�ช	ครบรอบ	108	ปี

 วันอังคาร 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
โดยร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเพ่ือน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 ต่อมาในเวลา 07.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา 
และถวายบังคม เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพันต�ารวจโท 
วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

 วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส�านกังาน ป.ป.ท.) น�าโดยพนัต�ารวจโท  
วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม
จุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 108 ปี โดยมี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียน  
พร้อมกล่าวน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา  
57 วินาที ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
 วนัปิยมหาราช ตรงกบัวนัท่ี 23 ตลุาคม ของทกุปี ถอืเป็นวนัคล้ายวนัสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็น 
ที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์ 
จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมี 
ความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
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 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส�านกันายก 

รัฐมนตรี น้อมน�าถวาย ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส�านักนายกรัฐมนตรี 

ประจ�าปี 2561 โอกาสนี้ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส�านกังาน ป.ป.ท.) น�าโดย

พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม

ในพธิสี�าหรบัการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานคร้ังนี ้ได้รับการ

บริจาคอนุโมทนาเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 6,939,394.41 บาท  

(หกล้านเก้าแสนสามหมืน่เก้าพนัสามร้อยเก้าสบิสีบ่าทสีส่บิเอด็

สตางค์)

 วดัชนะสงครามราชวรมหาวหิาร เป็นวดัโบราณสร้างในสมยั

อยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน เดิมเรียกว่าวัดกลางนา 

ต ่อมายกสถานะเป ็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราช

วรมหาวิหาร วัดชนะสงครามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดย

ตลอด โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลท่ี 6 ทรงเร่ิมด�าเนินการก่อสร้างที่บรรจุพระอัฐิเจ้านาย

6)	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นฯ	

ประจำ�ปี	2561	ณ	วัดชนะสงคร�มร�ชวรมห�วิห�ร

ฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่เฉลียง 

พระอุโบสถด้านหลังตามพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5  

ซ่ึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุทิศ

พระราชทรัพย์ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้ากฤษดาภนิหิาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิด์�าเนนิการ  

แต ่การก ่อสร ้ า งมาแล ้ ว เส ร็จ ในรัชส มัย 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7  

ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ให้ราชบณัฑติยสภา 

ก่อสร้าง ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด� ารงราชานุภาพเป ็นนายก 

ราชบัณฑิตยสภา และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวัุดตวิงศ์ ทรงก่อสร้าง

จนเสร็จสิ้น  ได ้มี พิธีอัญเชิญพระอัฐิจาก

พระราชวังบวรสถานมงคลไปประดิษฐาน 

ใน พ.ศ. 2470

รายงานประจ�าปี  256296
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7)	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร	 และพิธีถว�ยพ�นพุ่ม	 เนื่องในวันคล้�ยวันเฉลิม

พระชนมพรรษ�	พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	บรมน�ถบพิตร	5	ธนัว�คม	2561

 วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.15 น. 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย  

พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ส�านักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เข้าร่วม 

พธิที�าบญุตกับาตรพระสงฆ์และสามเณร จ�านวน 500 รปู 

เพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เนือ่งในวนัคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ 

วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง 

กรุงเทพฯ

 ต่อจากนั้น เวลา 07.45 น. พันต�ารวจโท วันนพ 

สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ได้เข้าร่วมพิธถีวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดดุี 

และถวายบังคม เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้
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8)	 ป.ป.ท.	ร่วมกิจกรรมปั่นจักรย�น	“Bike	อุ่นไอรัก”	เสริมสร้�งคว�มรักส�มัคคีของคนในครอบครัว

และสังคม

9)	 ป.ป.ท.	 ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�	 "เร�ทำ�คว�ม	 ดี	 ด้วยหัวใจ"	 เดินรณรงค์	 "คน	 รัก	 คลอง"	 ... 

"	ไม่ทิ้ง	ไม่เท	ทุ่มทำ�คว�มดี"

 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราท�าความดี 

ด้วยหัวใจ" เดนิรณรงค์ "คน รกั คลอง" ..." ไม่ทิง้ ไม่เท ทุม่ท�าความด"ี ซึง่ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)  

น�าโดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ณ ท�าเนียบรัฐบาล และบริเวณริมคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 

กิโลเมตร

 ส�าหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ..." ไม่ทิ้ง ไม่เท 

ทุม่ท�าความด"ี ก�าหนดจดัข้ึนพร้อมกนัทัว่ประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

เป็นการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสาน

พระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความตระหนักรู้และ

จิตส�านึกในการดูแลรักษาคลองโดยเร่ิมจากชุมชนของตนเอง อันจะ

เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน 

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” โดยทรงจักรยานพระที่นั่งน�าขบวนพระบรม

วงศานุวงศ์ ผู้น�ารัฐบาล ผู้น�าภาครัฐ ผู้น�าภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�านวน 3,800 คน  

ไปตามเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต แยกผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกผ่านพิภพลีลา  

แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แยก S.A.B. สะพานพระปกเกล้า วงเวียนใหญ่ โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกพระประแดง กลับรถหน้าซอยสุขสวัสดิ์ 47 แยกพระประแดง โรงพยาบาล

สมเดจ็พระป่ินเกล้า วงเวียนใหญ่ สะพานพทุธ แยกหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน แยกผ่านพภิพลลีา 

แยกผ่านฟ้า สิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทาง 39 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

เห็นความส�าคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย และส่งเสริมความรักสามัคคีของคนใน

ครอบครัวและสังคม

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

น�าโดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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10)		สำ�นักง�น	ป.ป.ท.	ร่วมง�น	“อุ่นไอรัก	คล�ยคว�มหน�ว	ส�ยนำ้�แห่งรัตนโกสินทร์”

11)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมลงน�มถว�ยพระพร	

เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่

 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร ้อมด้วยคณะผู ้บริหาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม 
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง

 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ  
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้า

แห่งรัตนโกสนิทร์” โดยรบัชมนทิรรศการพระราชประวตั ิและ
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลปัจจุบัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ีมีมาอย่างยาวนาน 
นอกจากนี้แล้ว ภายในงานฯ ยังมีการจัดแสดงและจ�าหน่าย
สินค้าของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน อกีท้ัง ยงัมกีารจ�าหน่ายอาหารไทย

โบราณ อาหารชาววัง และอาหาร 
พืน้บ้านจาก 4 ภาค โดยแบ่งเป็นตลาดน�า้ 
และตลาดบก พร้อมทั้งมีการจัดแสดง
สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนต่าง ๆ  
จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้  
งานดังกล ่าวจัดขึ้นระหว ่างวันที่  9 
ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562  
โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
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12)		“25	มกร�คม	2562”	วนัครบรอบแห่งก�รสถ�ปน�	11	ป	ีสำ�นกัง�น	ป.ป.ท.	

 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
บทบาทภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาส 
ครบรอบการสถาปนา 11 ปี พร้อมมอบนโยบายการด�าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2562 โดยมพีนัต�ารวจโท วนันพ 
สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 300 คน เข้าร่วมงานฯ  
ณ ห้องแวนด้าแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า หลายปีทีผ่่านมา ส�านกังาน ป.ป.ท. มผีลงานชดัเจน 
ท�างานโดดเด่นจนเป็นที่น่าพอใจ ท�าให้เกิดการตัดวงจรทุจริตไม่ให้แพร่ขยาย 
โดยเฉพาะคดีทุจริตจ�าน�าข้าว คดีทุจริตเงินทอนวัด คดีทุจริตคนไร้ที่พึ่ง  
และคดีทุจริตนักเรียนผี เป็นต้น ส่วนในปีนี้ รัฐบาลอยากให้ ส�านักงาน ป.ป.ท. 
เข้มงวดใน 3 เรื่องส�าคัญ เพื่อผลิกโฉมใหม่ ของส�านักงาน ป.ป.ท. (NEW) คือ 
1) การสร้างเครือข่าย (Networking) กับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และ 
ในระดับองค์กรนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น 2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
(Enforcement) เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย โดยการท�างาน 
ด้วยความอดทนและกล้าหาญ และ 3) ให้ความรู้และเตือนสติ (Warning)  
เพือ่ให้เกดิความตระหนกัในเรือ่งการทจุริต เพราะหากไม่ท�าอะไรกบัการทจุริต
ที่เกิดข้ึนก็จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติได้รุนแรงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปี 2562 พิธีมอบ
รางวัลการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต พิธีแสดงเจตจ�านงต่อต้าน 
การทจุรติ และการบรรยายธรรมในหัวข้อ “สร้างสงัคมสจุรติ ทกุคนต้องมส่ีวนร่วม” 
โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

รายงานประจ�าปี  2562100

ART431_f2-2____OK.indd   100 24/5/2563   14:07:21



 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 
ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) โดยพันต�ารวจโท  
วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. รกัษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย 
ดร.เกษม บ�ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก  
(MOU) เพ่ือพฒันาความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน ป.ป.ท. 
และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่  ให ้มีความรู ้  
ความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงยกระดับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
เป็นการแสวงหาเครือข่าย เพื่อประสานพลังในการ 
เฝ้าระวงั ตรวจสอบ แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทจุรติอย่าง 

13)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ลงน�ม	MOU	 ร่วมกับ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�	 พัฒน�ระบบ

ป้องกันก�รทุจริตในภ�ครัฐเชิงรุก	

หน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ 
ผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน 200 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�าหรับการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นโดยส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 ซึ่งจะด�าเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการ
เสริมสร้างความรู ้แก่บุคลากรในภาครัฐ ในมิติของ 
การปฏบิตัริาชการอย่างไร จงึจะเป็นการต่อต้านการทจุรติ  
และหลักการปกป้องตนเองให ้ปลอดภัย ภายใต ้
สภาวการณ์บริหารงานท่ีเป ็นวิกฤติธรรมาภิบาล  
โดยการพัฒนาหลักสูตร “ปฏิบั ติราชการอย่างไร  
เพื่อไม่ต้องรับผิดทางอาญา ปกครอง แพ่ง วินัย และ
ละเมดิ” รวมทัง้พัฒนาองค์ความรูใ้ห้เป็นหมวดวิชาทัว่ไป 
ในชื่อรายวิชา (General Education) การป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู ้ และ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
และประชาคมนานาชาติ ตลอดจนร่วมกันสร้างองค์กร
ต้นแบบ องค์กรโปร่งใส ไร้การทุจริต โดยมหาวิทยาลัย
ราชภฏัพระนครศรอียธุยา จะได้ประกาศเจตนารมณ์ และ
ด�าเนินการเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบต่อไป

เป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์  
รองผูว่้าราชการจังหวัด ผูช่้วยศาสตราจารย์ธาตร ีมหนัตรตัน์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
พันต�ารวจโท สมศักดิ์ แววพานิช ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ เขต 1 ผู้แทน
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 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.20 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติในภาครฐั (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดยคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ป.ป.ท. จ�านวน 
200 คน ได้เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปในการพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
ถนนราชด�าเนินกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

14)		คณะผู้บริห�ร	 ข้�ร�ชก�ร	 เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมเฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปในก�รพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	พุทธศักร�ช	2562	

รายงานประจ�าปี  2562102
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 วนัพฤหัสบดทีี ่16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) จัดพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายกิตติ  
ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน 

15)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 จัดพิธีถว�ยพระพรชัยมงคลและลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคลพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวในโอก�สพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	พุทธศักร�ช	2562

ในพธีิฯ ณ บริเวณโถงชัน้ 28 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 
โอกาสนี ้พันต�ารวจโท วนันพ สมจินตนากลุ เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้กล่าวรายงานฯ พร้อมน�า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการส�านกังาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 103

ART431_f2-2____OK.indd   103 24/5/2563   14:07:35



 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ท�าเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผู้บริหาร 
ของส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  
ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม

 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. และนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 100 คน ร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที ่
ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ "ป.ป.ท. เพาะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก" เพือ่ร่วมเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษก อนัเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ระบบนิเวศชายฝั่งและบริเวณ
ใกล้เคยีงให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ อีกท้ังยงัเป็นการร่วมฟ้ืนฟรูะบบนเิวศบรเิวณดังกล่าวในการเป็นแหล่งศกึษาธรรมชาติ
และเป็นสถานที่พักผ่อน ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่อไปในระยะยาว โดยมี 

นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งท่ี 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน  
บ้านบางบ่อล่าง ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อร่วม
เฉลมิพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษกแล้ว ยงัถอืเป็น 
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย อันจะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ส�านักงาน ป.ป.ท. สืบไป ส�าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การรับฟังการบรรยาย
เรื่อง “การเพาะช�ากล้าไม้ป่าชายเลน” โดยมีนายณรงค์ บุญมา ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สถานีพัฒนาทรัพยากร 
ป่าชายเลนที่ 7 (สมุทรสงคราม) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมให้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพาะช�ากล้าไม้
ชุมชนบ้านบ่อล่าง 2) การรับฟังการบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนและการส่งเสริมให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน” โดยมีนายวิสูตร นวมศิริ ประธานเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการชายฝั่ง 
ต�าบลบางแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมน�าผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ปลูกป่าชายเลน 
จ�านวน 200 ต้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน และ 3) กิจกรรมร่วมเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

17)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 จัดโครงก�ร	 "เพ�ะต้นกล้�	 สร้�งป่�	 รักษ�ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอก�ส 

มห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก"	

16)		คณะผู้บริห�รสำ�นักง�น	ป.ป.ท.	ลงน�มไว้อ�ลัย	“พลเอก	เปรม	ติณสูล�นนท์”

รายงานประจ�าปี  2562104
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 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18.50 น.  
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)  
น�าโดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ  
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพระพิธีธรรม
สวดพระอภธิรรมศพ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่ง
ทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) และ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) จัดการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 
(Launch of the Integrity Review of Thailand Phase 2) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจเข้าร่วม จ�านวน 100 คน ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร 
 การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินโครงการ "การเสริมสร้างความซ่ือตรงในการบริหารงาน 
ภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2" หรือ Integrity Review of Thailand Phrase 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เสรมิสร้างศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถของหน่วยงานราชการไทยให้พร้อมรองรับการน�าข้อเสนอแนะ
ด้านความซื่อตรงไปปฏิบัติ โดยจะเน้นความส�าคัญของการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบบริการ 
ภาครัฐของไทย ซึ่งการด�าเนินการระยะที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงในปีที่แล้ว 

18)		คณะผู้บรหิ�รสำ�นักง�น	ป.ป.ท.	รว่มพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมศพ	พลเอก	เปรม	ตณิสูล�นนท	์

ประธ�นองคมนตรีและรัฐบุรุษ

19)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมมือกับหน่วยง�นด้�นก�รส่งเสริมคว�มโปร่งใสระดับโลก	 จัดโครงก�ร	 

"ก�รเสริมสร้�งคว�มซื่อตรงในก�รบริห�รง�นภ�ครัฐของประเทศไทย	ระยะที่	2"

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 105
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 โอกาสนี้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมปาฐากถาพิเศษในหัวข้อ  
“การเสริมสร้างความซื่อตรง ในภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2” โดยกล่าวว่า การเสริมสร้างความซื่อตรงของ
ประเทศไทย ว่าเป็นเครือ่งมือส�าหรบัการประเมนิตนเอง ตามกรอบสจุรติธรรมภาครฐัของ OECD ทีก่�าหนดแนวทาง
การด�าเนนิงานให้มคีวามเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และน�าไปสูก่ารจดัท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างความซ่ือตรงของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งยกระดับความน่าเช่ือถือ 
ของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล อันจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2562 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทัง้เป็นประโยชน์ส�าหรบัการปรบัโครงสร้าง
ประเทศไทยให้ไปสูป่ระเทศไทย 4.0 นอกจากนี ้ยงัได้หยบิยกประเดน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของประชาชน
จากทุกภาคส่วนทั้งระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง  
การพัฒนาประเทศรวมทั้งจัดท�าแผนฯ และยุทธศาสตร์ฯ ในทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
 ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง 
ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยด้านจริยธรรมในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 
2562 และการประชุมระดมสมองจัดท�าแบบสอบถาม ความซ่ือตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย  
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ส�านักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย 
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดนิ เนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 28 กรกฎาคม 2562  
เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ โดยมคีณะผู้บรหิาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท.  
(ส ่วนกลาง) เข ้าร ่วมพิธีฯ จ�านวน 180 คน  
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึก 
ในพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ถวายสัตย์ 
ปฏิญาณฯ ว ่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป ็น
ข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ มคีวามซ่ือสัตย์
สุจริต เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท มุ่งมั่น 
แน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาตแิละประชาชน 

20)		คณะผู้บรหิ�ร	ข�้ร�ชก�ร	เจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัง�น	ป.ป.ท.	ถว�ยสตัยป์ฏิญ�ณเพือ่เป็นข�้ร�ชก�รทีด่แีละ

พลงัของแผน่ดนิ	เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระวชเิกล�้เจ้�อยูห่วั	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2562

สร้างสรรค์คณุประโยชน์แก่แผ่นดนิ และด�าเนนิชีวติโดยยดึมัน่
ในหลกัธรรมค�าสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาท
ตลอดไป” ต่อจากนัน้ผูเ้ข้าร่วมพธิฯี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสรญิ
พระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมลงนามถวาย
สัตย์ปฏิญาณฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถง ช้ัน 1 
ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจ�าปี  2562106
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 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร 
พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล และแสดงความจงรัก
ภักด ีเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

21)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร	 เนื่องใน 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษ�	พระบ�ทสมเดจ็พระวชริเกล�้เจ�้อยูห่วั	

ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2562

 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี
พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

22)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล	 

เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็พระวชริเกล�้ 

เจ้�อยู่หัว	ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2562
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 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.  
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย  
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่ม 
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 
 จากนั้นเวลา 20.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ร่วมจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์  
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

23)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีอัญเชิญพ�นพุ่มถว�ยร�ชสักก�ระและจุดเทียนถว�ยพระพรชัยมงคล	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว	ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2562

รายงานประจ�าปี  2562108
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 วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนวางพวงมาลาถวาย 
สกัการะพระอนสุาวรย์ี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศกัด์ิ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในงาน
วันรพ ี7 สงิหาคม 2562 โดยมข้ีาราชการส�านกังาน ป.ป.ท. เข้าร่วมฯ 
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชด�าเนินใน  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) ถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการ
ยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค ์
ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม  
รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดย 
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์  
เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคดีการทุจริต กับ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) น�าโดย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งมีพลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีลงนามฯ  
พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อ�านวยการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. และส�านักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วม
เป็นสักขีพยาน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 ส�านักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน�้า) ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 ส�าหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านข้อมูลคดี
การทุจริตมาใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็น 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าท่ีระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. และส�านักงาน ป.ป.ช.  
ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และรวดเร็ว

24)		สำ�นักง�น	ป.ป.ท.	ร่วมง�นว�งพวงม�ล�	"พระบิด�แห่งกฎหม�ยไทย"	เนื่องในง�นวันรพี

25)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 จับมือสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ลงน�ม	MOU	

แลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริตผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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	 วันจนัทร์ที	่12	สงิหาคม	2562	เวลา	07.15	น.	ส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	
(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)	น�าโดย	พนัต�ารวจโท	วนันพ	สมจนิตนากลุ	 
เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 นายภูมิวิศาล	 เกษมศุข	 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 และนายพุฒิพงษ	์ 
เลิศสถิตย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	 ร่วมพิธี
ท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์และสามเณร	เพือ่ถวายพระราชกุศล	
และแสดงความจงรักภักดี	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง	ประจ�าปีพทุธศกัราช	2562	โดยมพีลเอก	ประยทุธ์	
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีฯ	 และ 
มีผู ้แทนจากส่วนราชการต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมฯ	 ณ	 บริเวณ 
ท้องสนามหลวง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ

26)		สำ�นักง�น	ป.ป.ท.	 ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร	 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ	 

พระบรมร�ชินีน�ถ	พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง	ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2562

	 วันจันทร์ที่	 12	 สิงหาคม	 2562	 เวลา	 08.15	 น.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)	น�าโดย	พันต�ารวจโท	วันนพ	สมจินตนากุล	
เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	นายภูมิวิศาล	เกษมศุข	รองเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	
และนายพุฒิพงษ์	 เลิศสถิตย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ณ	 ศาลาสหทัยสมาคม	 
ในพระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพฯ

27)		สำ�นักง�น	 ป.ป.ท.	 ร่วมลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ	พระบรมร�ชินีน�ถ	พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง	ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2562

รายงานประจ�าปี  2562110



	 วันจันทร์ที่	12	สิงหาคม	2562	เวลา	17.00	น.	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ท.)	 น�าโดย	 พันต�ารวจโท	 วันนพ	 สมจินตนากุล	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี	เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	2562	
	 จากน้ันเวลา	 19.30	 น.	 พันต�ารวจโท	 วันนพ	 สมจินตนากุล	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 
ร่วมจดุเทยีน	ถวายพระพรชยัมงคลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 โดยมีพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี 
เป็นประธานในพิธีฯ	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ

28)		สำานักงาน	ป.ป.ท.	ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร 

ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประจำาปีพุทธศักราช	2562
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รายงานการเงิน
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนที่ 3
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,551,992.17 2,627,414.00

ลกูหน้ีเงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้  -   154,800.00

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 848,608.53 3,054,210.01

วัสดุคงเหลือ 1,963,164.12 1,313,771.89

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 107,891.30 133,039.38

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,471,656.12 7,283,235.28

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 79,756,344.09 55,175,997.40

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 5,677,575.01 1,369,687.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 85,433,919.10 56,545,684.40

รวมสินทรัพย์ 91,905,575.22 63,828,919.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

รายงานประจ�าปี  2562114
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 25,613,603.79 12,827,627.68

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน 9 94.53 1,561.00

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 10 1,792,348.56 1,899,438.96

เงินรับฝากระยะสั้น 11 1,629,526.50 1,553,826.50

รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,035,573.38 16,282,454.14

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 12 3,243,305.85 340,280.98

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00 1,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,743,305.85 1,840,280.98

รวมหนี้สิน 33,778,879.23 18,122,735.12

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 58,126,695.99 45,706,184.56

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 58,126,695.99 45,706,184.56

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 58,126,695.99 45,706,184.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 115
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 15 546,401,062.31 535,169,053.81

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 16  402,420.13 612,722.72

รายได้อื่น  -   154,800.00

รวมรายได้	 546,803,482.44 535,936,576.53

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 306,146,107.63 286,305,401.62

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 18 18,343,764.91 13,655,830.14

ค่าตอบแทน 19 13,182,391.12 13,023,819.97

ค่าใช้สอย 20 153,934,787.82 174,053,415.06

ค่าวัสดุ 21 4,450,545.24 8,242,112.17

ค่าสาธารณูปโภค 22 10,486,696.29 10,069,492.11

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 23 16,038,676.00 16,092,546.05

ค่าใช้จ่ายอื่น 24 11,800,002.00 11,800,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 534,382,971.01 533,242,617.12

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	12,420,511.43	 	2,693,959.41	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

รายงานประจ�าปี  2562116
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(หน่วย : บาท)

รายได้สูง/(ต�่า) รวม

หมายเหตุ กว่าค่าใช้จ่าย สินทรัพย์สุทธิ/

สะสม ส่วนทุน

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2561

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,693,959.41 2,693,959.41

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

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2562

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 12,420,511.43 12,420,511.43

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562 58,126,695.99 58,126,695.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 117
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หมายเหตุ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

รายงานประจ�าปี  2562118
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หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 เป็นส่วนราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรม ต่อมาเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559 

มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยให้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ในภาครฐั เป็นส่วนราชการทีไ่ม่สงักดัส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ตัง้อยู่ทีอ่าคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และมีส�านักงานเขตพื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

มาตรา 51 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

(1) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมตลอดทัง้สนบัสนนุและ

อ�านวยความสะดวกให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

(2)  ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริต

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

(5) จดัให้มหีรอืให้ความร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ในการศึกษาอบรมและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต

(6)  ปฏบิติัการอืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิีแ้ละกฎหมายอืน่ หรอืตามทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐมอบหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับการจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีสุทธิ จ�านวน 513,069,500.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 485,638,399.45 บาท) 

โดยจ�าแนกเป็นงบลงทุน จ�านวน 47,327,018.00 บาท และงบประจ�า จ�านวน 465,742,482.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผน

งานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานระดับกรมมีหน่วยงานระดับหน่วย

เบิกจ่ายภายใต้สังกัดจ�านวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมิภาคและมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบ 

บริหารจดัการเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดงักล่าวไม่เป็น

หน่วยงานทีเ่สนอรายงาน และไม่มกีารจดัท�ารายงานการเงนิแยกกนั รายการบัญชขีองหน่วยเบิกจ่ายทกุแห่งจงึได้น�ามาแสดง

รวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐว่า “ส�านักงาน”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 119
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง

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

บัญชีที่เกิดข้ึนท้ังท่ีหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้สังกัดของส�านักงาน ไม่ว่า
รายการดังกล่าวจะเกิดจากเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณทกุประเภททีส่�านกังานมอี�านาจในการบรหิาร
จัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้ส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงาน
การเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของส�านักงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน

การจัดประเภทแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ส�านักงาน  
ได้ใช้ดลุยพนิจิพจิารณาปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิการแสดงรายการในรายงานการเงนิ และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และรายงานรายได้แผ่นดิน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357  
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยรายงานการเงินประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการด�าเนินงาน 
ทางการเงิน (3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ  
(5) รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน
มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครัฐทีม่ผีลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชปัีจจบัุนที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
ผูบ้รหิารของส�านกังานได้ประเมนิและเหน็ว่ามาตรฐานการบัญชภีาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐัฉบบัใหม่  

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

รายงานประจ�าปี  2562120
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร ที่ส�านักงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติตาม

วัตถุประสงค์ของส�านักงาน รวมถึงส่วนที่ส�านักงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  
ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของส�านักงานได้

 เงนิทดรองราชการ เป็นเงินทีส่�านักงานได้รบัจากรฐับาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลกีย่อยในการด�าเนนิงาน 
ของส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงิน แสดงไว้ 
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้
หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่ส�านักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี
ดอกเบ้ีย มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย
อันเป็นท่ีมาของเงินฝากคลังน้ัน ส�านักงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน
ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์

 รายการเทยีบเท่าเงนิสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมสีภาพคล่องซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดทีจ่ะเปลีย่น
เป็นเงินสดได้ ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน

4.2  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 
 ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในส�านักงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้

จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ส�านักงานจะรับรู้
ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 รายได้ค้างรับ หมายถึง เงินค้างรับจากกรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธี
จ่ายเงินเข้าบัญชีของส�านักงานแล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้ส�านักงาน

4.3  วัสดุคงเหลือ 
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น เป็นส่วนปรับปรุงอาคารในพื้นที่ส�านักงานเช่า แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 

5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพทีพ่ร้อมใช้งาน ต้นทนุในการต่อเตมิหรอืปรบัปรงุทีท่�าให้ส�านกังานได้รบัประโยชน์ตลอดอาย ุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิ่มข้ึนจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 121
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
4.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

 ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง  

ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้
อายุการใช้งาน (ปี)

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า) 10 - 15 ปี

อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3 - 12 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 - 10 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  

ราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิโดยวธิี

เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์                   5 ปี

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่ส�านักงานได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของสินทรัพย์  

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังานให้บรรลุวตัถปุระสงค์ และสนิทรพัย์รับบรจิาคโดยมีผูม้อบให้ส�านกังานไว้

ใช้ในการด�าเนินงาน รวมทัง้การได้รบัเงินสดท่ีมเีง่ือนไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงิน ซึง่ส�านกังาน ยังไม่อาจรบัรูร้ายได้

 รายได้รอการรบัรูจ้ะถูกทยอยตดับญัชเีพ่ือรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอด

ระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาคหรือตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่าย เพื่อการนั้นเกิดขึ้น

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

รายงานประจ�าปี  2562122
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
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 รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย

ยอดสทุธหิลงัจากหักส่วนทีจ่ดัสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ด้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดนิ 

น�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของส�านักงาน แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
2562 2561

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 1,500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - ในงบประมาณ 430,425.17 109,446.00

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - เพื่อน�าส่งคลัง - 1,561.00

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน - 28,110.00

เงินฝากคลัง 1,621,567.00 988,297.00

รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,551,992.17 2,627,414.00

 เงินฝากคลัง จ�านวน 1,621,567.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)

2562 2561

เงินประกันสัญญา 1,604,557.00 971,287.00

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

รวม	เงินฝากคลัง 1,621,567.00 988,297.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น (หน่วย : บาท)
2562 2561

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 403,887.00 1,321,033.78

รายได้ค้างรับ 444,721.53 1,733,176.23

รวม	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 848,608.53 3,054,210.01

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ 
การส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ

รวม

2562   403,887.00 - - 403,887.00

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

 รายได้ค้างรับ จ�านวน 444,721.53 บาท (ปี 2561 จ�านวน 1,733,176.23 บาท) เป็นรายได้ค้างรับจาก 
กรมบัญชีกลางทั้งจ�านวน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว

รายงานประจ�าปี  2562124
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  299,248.84  299,248.84 

บวก เพิ่มขึ้น

- จากการซื้อ  1,309,675.00  1,309,675.00 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561 	1,608,923.84	 	1,608,923.84	

บวก เพิ่มขึ้น

- จากการซื้อ  4,864,369.80  4,864,369.80 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562 	6,473,293.64	 	6,473,293.64	

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  33,309.99  33,309.99 

บวก เพิ่มขึ้น

- ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี  205,926.85  205,926.85 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561 	239,236.84	 	239,236.84	

บวก เพิ่มขึ้น

- ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี  556,481.79  556,481.79 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562 	795,718.63	 	795,718.63	

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561 	1,369,687.00	 	1,369,687.00	

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562 	5,677,575.01	 	5,677,575.01	

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 127
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2562 2561
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 94.53 1,561.00

รวม	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 94.53 1,561.00

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2562 2561
เจ้าหนี้อื่น  - 55,475.20

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 989,976.86 566,209.31

ใบส�าคัญค้างจ่าย 767,631.70 1,034,667.45

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 34,740.00 243,087.00

รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น 1,792,348.56 1,899,438.96

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น (หน่วย : บาท)

2562 2561
เงินประกันผลงาน 24,969.50 554,429.50

เงินประกันสัญญา 1,604,557.00 971,287.00

เงินรับฝากอื่น  - 28,110.00

รวม	เงินรับฝากระยะสั้น 1,629,526.50 1,553,826.50

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว (หน่วย : บาท)

2562 2561
สินทรัพย์จากการรับบริจาค 3,628,715.98 935,993.70

เงินรับบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

    รวม 3,645,725.98 953,003.70

หัก ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคสะสม

        สินทรัพย์จากการรับบริจาค 402,420.13 612,722.72

				รวม 402,420.13 612,722.72

รวม	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 3,243,305.85 340,280.98

รายงานประจ�าปี  2562128
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน
 13.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส�านักงานในฐานะผู้เช่ามีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคต 
ตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้ จ�านวน 2 สัญญา วงเงินตามสัญญา จ�านวน 21,094,440.00 บาท  
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จ�านวน 13,308,380.92 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี - 181,846.60

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,308,380.92 17,827,268.92

รวม 13,308,380.92 18,009,115.52

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน (ต่อ)
 13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส�านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
จ�านวน 1 สญัญา เป็นค่าก่อสร้างอาคารส�านกังาน ป.ป.ท. เขต 5 วงเงนิตามสญัญา จ�านวน 47,488,888.00 บาท  
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จ�านวน 42,739,999.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี - 529,000.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 42,739,999.20 47,488,888.00

รวม 42,739,999.20 48,017,888.00

 13.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส�านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการ
อื่น ๆ  จ�านวน 6 สัญญา วงเงินตามสัญญา จ�านวน 6,702,844.40 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จ�านวน 
1,148,427.40 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี 765,927.40 555,631.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 382,500.00 382,500.00

รวม 1,148,427.40 938,131.00
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส�านักงานมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องในคดีความ 
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน ดังนี้

คดีหมายเลขด�าที่ 2076/2557 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์
จ�านวน 2,483,000.00 บาท กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียน 
ต่อส�านักงานว่า พนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบส�านวนคดีอาญาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ท�าส�านวนไม่ครบถ้วน ปกปิดเอกสารส�าคัญในคดี เบิกความเท็จต่อศาลท�าให้บุตรชายและผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม ซึง่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัมมีตใินคราวประชมุ ครัง้ท่ี 51/2556 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ว่าไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา 
ว่าส�านกังานไม่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดยีืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลปกครอง
กลางต่อศาลปกครองสูงสุด เรียกค่าเสียหายรวมจ�านวน 20,500,000.00 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขด�าที่ 1771/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์จ�านวน 
10,000,000.00 บาท กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่อนุญาตให้
เปิดเผยข้อมูล ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ส�านักงานชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจ�านวนเงิน 5,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นนับ
แต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ และส�านักงานได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่าง
ส�านักงานยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง

คดหีมายเลขด�าท่ี บ.501/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยืน่ฟ้องส�านกังานต่อศาลปกครองกลาง ว่าการกระท�าของคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเป็นการกระท�าละเมดิ เนือ่งจากคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระท�าการทุจริตในภาครัฐ เป็นเหตุให้

ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  
ให้ส�านักงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จ�านวน 252,653.20 บาท และส�านักงานได้อุทธรณ ์
ค�าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขด�าท่ี บ.234/2560 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครฐัต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพกิถอนค�าสัง่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติทีล่งโทษไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ 
ตามค�าวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหากศาลพิพากษาว่า
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท�าความผิด ให้ศาลก�าหนดค่าความเสียหายแห่งความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีจ�านวน 
3,000,000.00 บาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

รายงานประจ�าปี  2562130
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 15 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 266,894,619.00 252,095,651.57

รายได้จากงบด�าเนินงาน 187,712,031.98 171,993,439.84

รายได้จากงบลงทุน 18,639,036.90 26,083,510.85

รายได้จากงบกลาง 41,712,162.88 38,126,355.07

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 15,331,515.34 17,920,392.00

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  6,941,575.38  5,506,105.76 

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	-	สุทธิ 523,347,790.72 500,713,243.57

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบด�าเนินงาน 9,001,352.50 8,890,598.90

รายได้จากงบลงทุน 7,437,888.80 412,480.00

รายได้จากงบกลาง 4,850,222.29 10,672,434.34

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 1,763,808.00 14,480,297.00

รวม	รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 23,053,271.59 34,455,810.24

รวม	รายได้จากงบประมาณ 546,401,062.31 535,169,053.81

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้จากการรับบริจาค 402,420.13 612,722.72

รวม	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 402,420.13 612,722.72
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)

2562 2561

เงินเดือน 263,988,078.18 249,960,656.92

ค่าล่วงเวลา 1,085,870.00 1,415,240.00

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,391,014.64 4,305,347.69

ค่ารักษาพยาบาล 13,355,188.04 10,360,233.53

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 1,165,215.75 1,042,182.00

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต  - 61,884.00

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 3,063,330.83 2,905,934.77

เงินสมทบ กบข. 4,594,996.25 4,358,902.11

ค่าเช่าบ้าน 12,230,527.19 10,278,928.25

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 213,533.00 233,315.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,058,353.75 1,382,777.35

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 306,146,107.63 286,305,401.62

หมายเหตุ 18 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย : บาท)

2562 2561

เงินบ�านาญ 12,954,091.71 9,624,429.72

บ�าเหน็จ 824,085.20  - 

เงินช่วยค่าครองชีพ 210,625.59 218,052.00

เงินบ�าเหน็จตกทอด 847,645.90 418,840.00

เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ 2,297,895.09 1,000,000.00

ค่ารักษาพยาบาล 1,122,111.42 2,369,508.42

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 87,310.00 25,000.00

รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 18,343,764.91 13,655,830.14

รายงานประจ�าปี  2562132
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 19 ค่าตอบแทน
(หน่วย : บาท)

2562 2561

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 7,943,698.06 8,372,160.00

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,883,335.00 1,266,850.00

ค่าตอบแทนอื่น 3,355,358.06 3,384,809.97

รวม	ค่าตอบแทน 13,182,391.12 13,023,819.97

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)

2562 2561

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 11,435,842.15 7,798,375.46

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 30,868,011.70 31,240,757.09

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 1,651,531.50 2,184,006.68

ค่าจ้างเหมาบริการ 17,048,658.63 18,388,789.25

ค่าจ้างที่ปรึกษา  - 26,514,200.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 19,591,238.00 16,989,030.00

ค่าเช่า 68,059,871.50 65,034,603.56

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 35,378.59 212,070.72

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,218,983.00 1,383,275.00

ค่าใช้สอยอื่น 4,025,272.75 4,308,307.30

รวม	ค่าใช้สอย 153,934,787.82 174,053,415.06

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ
(หน่วย : บาท)

2562 2561

ค่าวัสดุ 3,864,830.38 5,583,996.01

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 484,125.86 601,148.96

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 101,589.00 2,056,967.20

รวม	ค่าวัสดุ 4,450,545.24 8,242,112.17

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 133

ART431_f2-2____OK.indd   133 24/5/2563   14:09:13



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)

2562 2561

ค่าไฟฟ้า 5,383,815.11 5,190,168.82

ค่าประปา 94,465.65 106,598.22

ค่าโทรศัพท์ 2,176,436.27 2,069,768.43

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 702,313.76 810,872.03

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2,129,665.50 1,892,084.61

รวม	ค่าสาธารณูปโภค 10,486,696.29 10,069,492.11

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย : บาท)

2562 2561

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,242,408.18 1,244,395.51

ครุภัณฑ์ 14,239,786.03 14,642,223.69

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 556,481.79 205,926.85

รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16,038,676.00 16,092,546.05

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย : บาท)

2562 2561

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 11,800,000.00 11,800,000.00

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  2.00  -   

รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น 11,800,002.00 11,800,000.00

รายงานประจ�าปี  2562134
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รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย : บาท)
2562 2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 421,800.03 2,725,571.20

รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง  (7,200.00)  -   

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 414,600.03 2,725,571.20

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังปีก่อน  1,561.00  -   

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  (416,066.50)  (2,724,010.20)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  94.53  1,561.00 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  (94.53)  (1,561.00)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 	-			 	-			

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี
(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด  -   5,852.00

รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  -   26,000.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 5,201.35 3,284.14

รายได้ดอกเบี้ยอื่น  -   186.17

รายได้จากค่าปรับอื่น 250,481.28 2,372,105.01

รายได้เงินเหลือจ่าย 152,936.26 287,494.74

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 13,181.14 30,649.14

รวม	รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี 421,800.03 2,725,571.20
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ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร. 0 2502 6670 – 80  
โทรสาร 0 2502 6132 
เว็บไซต์ www.pacc.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

(The Complaint Center for Foreign Investors)

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	1

เลขที ่22/25 ถนนนเรศวร ต�าบลประตชูยั อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000 

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

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขต	2

สาขา 1 เลขที่ 99/88 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

โทร. 0 3300 4537-8 โทรสาร 0 3313 8384

สาขา 2 เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

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

ติดต่อส�ำนักงำน 

ป.ป.ท.




