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 ส�านักงาน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2563 เดิมหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติในวงราชการ คอื คณะกรรมการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ต่อมา

มีการยุบเลิก ป.ป.ป. และจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อ พ.ศ. 2542  

เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เหตุผลที่มีการยุบเลิก ป.ป.ป. 

เนื่องจากปัญหาโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นอิสระ เขตอ�านาจของ 

ป.ป.ป. มีเพียงแค่การชี้มูลความผิดทางวินัยและทางอาญาแล้ว

แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาให้ด�าเนินการสอบสวน 

ทางวินัย หรือแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีอาญากับ 

ผู้ถูกกล่าวหา ป.ป.ป. ไม่มีอ�านาจด�าเนินการในฐานะพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง 

ข้อมูลทั่วไปของ

สำานักงาน ป.ป.ท.

รายงานประจำาป ี   256312



 จากปัญหาการทจุรติซึง่นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงขึน้ รฐับาลในสมยันัน้ได้ประกาศนโยบายในด้านการป้องกนั

และปราบปรามการทจุริตของภาครัฐ แต่ทีผ่่านมายงัไม่มส่ีวนราชการใดของฝ่ายบรหิารทีม่อี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ท�าให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุม ก�ากับ ดูแล และผลักดัน

ให้การด�าเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 วันที่ 4 มิถุนายน 2545 

และวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตโดยตรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อด�าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) 

ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระท�าทุจริตของเจ้าหน้าที ่

ของรัฐด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืข้าราชการทีด่�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ผูอ้�านวยการกอง หรอืเทยีบเท่า

ขึ้นไปร�่ารวยผิดปกติ กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม รวมทั้งด�าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือข้าราชการในระดับต�่ากว่า

ที่ร่วมกระท�าความผิดกับผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท�าความผิด 

ในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด�าเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระท�าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองไม่อยู่ในอ�านาจ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมาย  

ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้  

มีมติให้ความเห็นชอบพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 

ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตัง้แต ่
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วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.) เพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา 51 ให้มีส�านักงาน 

ป.ป.ท.เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชา

ขึน้ตรงต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม โดยมเีหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

ฉบบันีค้อื โดยทีปั่จจุบนัรฐับาลมนีโยบายส�าคญัและเร่งด่วนในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแต่ยังไม่มีส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีความสามารถก�ากับดูแลและ

ผลักดนัเพือ่ให้การด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และตรงตาม 

เป้าหมายทีว่างไว้ อกีทัง้ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิซึง่เป็น

องค์กรอิสระที่มีอ�านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจ�านวนมาก สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหาร 

ที่รับผิดชอบในการด�าเนินการด้านนโยบายดังกล่าวและเป็นศูนย์กลางประสานงาน 

กับหน่วยงานของรฐั ทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมด รวมทัง้ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2559 ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในมาตรา 51 ให้มีส�านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ

ราชการของส�านกังาน ป.ป.ท. และเป็นผูบั้งคบับญัชาข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังาน ป.ป.ท. เหตผุลในการ

ประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื ปัจจบุนัการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐมกีระบวนการไต่สวน

ข้อเท็จจริงและการด�าเนินการล่าช้า และก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบ

ของการทจุรติทีม่คีวามซบัซ้อนขึน้เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจรงิ 

และก�าหนดให้เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมทัง้พนกังานและเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ช ่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ 

และลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

และก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เพื่อให้มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

รายงานประจำาป ี   256314



 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 234 ก�าหนดให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจไต่สวนและ

วนิจิฉยัความผดิผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู  

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ

ต�าแหน่ง และมีอ�านาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ

อ�านาจเกีย่วข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุรติด�าเนนิการ

แทนในเรือ่งทีม่ใิช่เป็นความผดิร้ายแรง หรือทีเ่ป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐบางระดับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติ 

ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้

บงัคับต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ซึง่มาตรา 62 แห่งพระราชบญัญตัิ 

ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ก�าหนดให้ในกรณีที่ เจ ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึง่ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อ�านวยการระดับสูงหรือเทยีบเท่าลงมา มกีรณี

ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท�า

ความผิดในเร่ืองทีม่ใิช่เป็นความผิดร้ายแรง ท้ังนี ้บรรดาทีอ่ยูใ่นหน้าที่

และอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จะมอบมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามกฎหมายว่าด้วย

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ด�าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ดังนั้น การด�าเนินการ

กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐักรณถีกูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิทีอ่ยูใ่นหน้าที่

และอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตร์

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อน

และบูรณาการต่อต้านการทุจริต 

ในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนน 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต

วิสัยทัศน์

1   ปลูกฝัง และสร้างการรับรู ้การต่อต้านการทุจริตในทุก 

ภาคส่วนให้เกิดจิตสำานึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2   ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐอย่างจริงจัง

3   สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4   พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐาน

และเชื่อถือได้

5   บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐาน

ข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น

6   เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็น 

มืออาชีพ

พันธกิจ

รายงานประจำาป ี   256316



1   ปลูกจิตสำานึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในทุกภาคส่วน

2   ขับเคลื่อนการทำางานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

3   บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน 

การทุจริต

4   พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและ

ระบบงานการข่าว

5   พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

6   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อ

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

PACC :
(Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

ค่านิยมร่วม

ชื่อสัตย์สุจริต

สามัคคี

จิตอาสา

มืออาชีพ
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 51  

กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาครัฐมีชื่อย่อว่า สำานักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม 

ที่ไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป ็นผู ้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำานักงานต่อ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที ่

ในสำานักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ซึ่งตาม

มาตรา 51 ได้กำาหนดให้สำานักงาน ป.ป.ท. มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้      

อ�านาจหน้าที่

1   รั บผิ ด ชอบ ใ น ง านธุ ร ก า ร

ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รวมตลอดทั้งสนับสนุนและ

อำานวยความสะดวกให ้การ

ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ

กรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

2   ประสานงานและให้ความร่วมมือ

กับส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการ

ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการ

ทุจริต 

3   ประสานงานและให้ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเกีย่วกับการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต

  3/1 ดำาเนินการเพ่ือส ่งเสริมและ

สนบัสนนุให้ประชาชนรวมตวักนั

เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน

แล ะปราบปรามการทุ จริต  

รวมตลอดทัง้รณรงค์ให้ความรู้ 

ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้ง

เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยม

เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

4   รวบรวมและเผยแพร่ข ้อมูล
เกี่ยวกับการทุจริต

5   จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับ
องค์กรอื่นในการศึกษาอบรม
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติ

6   ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกำาหนด 
ในพระราชบัญญตัน้ีิและกฎหมาย 
อื่น หรือตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มอบหมาย

รายงานประจำาป ี   256318



1. โครงสร้างองค์กร : ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรมทีไ่ม่สังกดัส�านกันายก

รัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

การแบ่งส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส�ำนักงำนเลขำธิกำร

กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

ส�ำนักงำน ปปท. เขต 1-9

กองกำรต่ำงประเทศ

กองกฎหมำย

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร

กองปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในภำครัฐ 1-5

กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร

กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท.

ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

กองอ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

กองบริหำรคดี

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ท.
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2. การแบ่งส่วนราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. 
 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐที่อยู ่ในอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองปรำบปรำม 

กำรทุจริตในภำครัฐ 1 - 5 และกองอ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

 1. กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 1
  รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง ได้แก่

  1) กระทรวงกลาโหม  3) กระทรวงมหาดไทย

  2) กระทรวงการต่างประเทศ 4) กระทรวงยุติธรรม

 2. กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 2 
  รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

  กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่

  1)  กระทรวงการคลัง    6) กระทรวงพลังงาน

  2)  กระทรวงพาณิชย์    7)  กระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

  3) กระทรวงคมนาคม    8) กระทรวงอุตสาหกรรม

  4)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  9)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  5)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  กลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม ได้แก่

  1)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4)  กระทรวงวัฒนธรรม

  2)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   5)  กระทรวงสาธารณสุข

  3)  กระทรวงศึกษาธิการ   6)  กระทรวงแรงงาน

 3. กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 3 
  รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

  1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  12) โรงพิมพ์ต�ารวจ

  2)  การไฟฟ้านครหลวง   13)  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  3)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  14) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด

  4)  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  15) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  5)  การประปานครหลวง  16)  การรถไฟแห่งประเทศไทย

  6)  การประปาส่วนภูมิภาค  17)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  7)  องค์การจัดการน�้าเสีย  18)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  8)  การเคหะแห่งชาติ   19)  บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

  9)  โรงงานยาสูบ     20)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  10) โรงงานไพ่      21)  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด

  11) องค์การสุรา     22)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
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  23)  บริษัท การบินไทย จ�ากัด

   24)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

  25)  สถาบันการบินพลเรือน

  26)  บริษัท ที โอ ที จ�ากัด

  27)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด

  28)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

  29)  บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

  30) ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  31) องค์การตลาด

  32)  องค์การคลังสินค้า

  33)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  34)  บริษัทสหโรงแรมและการท่องเที่ยว จ�ากัด

  35) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

  36) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

  37) ธนาคารออมสิน

  38)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  39)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  40) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

  41) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

     และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 4. กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 4 
  รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

  1) กรุงเทพมหานคร

  2) หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ ตามท่ีเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

  42) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  43) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

    ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  44) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  45)  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  46)  องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  47)  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  48)  องค์การตลาดเพื่อเกษตร

  49)  องค์การสะพานปลา

  50)  ส�านักกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

  51)  องค์กรสวนยาง

  52)  บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ากัด (สธท.)

  53)  ส�านักงานธนานุเคราะห์

  54)  การกีฬาแห่งประเทศไทย

  55)  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  56) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  57)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  58) องค์การเภสัชกรรม
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 5. กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 5 
  รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายก

รัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

  1)  ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  2)  ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  3)  ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  4)  ราชบัณฑิตยสถาน

  5)  ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  6)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

  7)  ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

  8)  กรมประชาสัมพันธ์

  9)  ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  10)  ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  11)  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  12)  ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

  13)  ส�านักงบประมาณ

  14)  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  15)  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  16)  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  17)  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  18)  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  19)  ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  20)  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

  21)  ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  22)  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

  23)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  24)  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  25)  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  26)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  27)  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

  28)  ส�านักงานบริหารและพัฒนาความรู้

  29)  ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

  30)  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

  31)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

  32) ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ
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  33)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

  34)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

  35)  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

  36)  ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

  37)  ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

  38)  ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  39)  ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

  40)  ส�านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

  41)  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  42)  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  43)  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  44)  ส�านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6. กองอ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี ้
  1) ด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรฐักระท�าการหรอืเก่ียวข้องกับการทุจรติ

ในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ หรือท่ีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับ 

พนักงานสอบสวนเพื่อให้ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระท�าทุจริตในภาครัฐ หรือที่ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตส่ิงเรือ่งให้ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ หรอืทีค่ณะรฐัมนตรี

หรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมายให้ด�าเนนิการ ในกรณทีีค่วามผดิเกดิขึน้ต่อเนือ่งหลายพืน้ท่ี หรอืความผดิเดยีวแต่กระท�า

หลายพื้นที่ หรือความผิดที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในหลายหน่วยงาน หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง

  2) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติหรือด�าเนินงานที่เป็นเหตุให้

เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความ 

เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

  3) ด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการทุจริตในภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  4) ด�าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้กล่าวหา ผู้เสียหายผู้ท�าค�าร้อง 

ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�า ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐหรือบุคคลส�าคัญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�าเป็นและ

สมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

  5)  ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลท่ีถูกหมายของศาลในคดีท่ีอยู่ในหน้าท่ีและ

อ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

  6)  ก�ากับติดตาม สนับสนุน และประสานการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ 

หน่วยงานต่าง ๆ

  7)  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินคดีและการด�าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 23
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การแบ่งเขตพื้นที่ของ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขต 1-9

เชียงใหม่ ล�าปาง  
แม่ฮ่องสอน เชียงราย  

พะเยา น่าน ล�าพูน แพร่

พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก�าแพงเพชร 
ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

สระบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ

นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นครศรีธรรมราช ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี ระนอง 

กระบี่ พังงา ภูเก็ต

สงขลา ตรัง พัทลุง  
สตูล ปัตตานี  

ยะลา นราธิวาส

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ระยอง 
ตราด จันทบุรี

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

เขต
4

เขต
5

เขต
6

เขต
1

เขต
7

เขต
8

เขต
9

เขต
2

นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อ�านาจเจริญ ยโสธร

เขต
3
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3. อัตราก�าลัง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

ส�านัก/กอง ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ
รวม

ส่วนกลาง 4 1 5

ส�านักงานเลขาธิการ 47 7 54

กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 - 3

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - 5

กองกฎหมาย 17 - 17

กองการต่างประเทศ 9 - 9

กองบริหารคดี 37 1 38

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 18 1 19

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 22 1 23

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 16 1 17

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 26 1 27

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 26 1 27

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 20 1 21

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 14 1 15

กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต 32 - 32

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 - 11

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 - 5

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 30 1 31

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2 25 1 26

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 34 1 35

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 38 1 39

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 26 1 27

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 34 1 35

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 29 1 30

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 29 1 30

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 22 1 23

รวม 579 25 604

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 25



  งบบุคลากร      งบดำาเนินงาน     งบลงทุน     งบรายจ่ายอื่น

ประเภท 
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปี เบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี

2561 2562 2563 2561 2562 2563

งบบุคลำกร 254,241,999.45 271,343,800.00 282,684,474.71 254,241,999.45 269,376,742.74 282,684,474.71

งบด�ำเนินงำน 181,967,912.08 189,480,485.00 190,768,189.00 175,696,333.09 188,490,723.02 187,110,412.45

งบลงทุน 39,512,487.92 47,327,018.00 76,778,611.00 28,243,510.85 36,446,986.90 63,791,832.41

งบรำยจ่ำยอื่น 9,916,000.00 4,918,197.00 2,846,600.00 9,403,523.77 4,602,517.65 2,688,160.44

รวม 485,638,399.45 513,069,500.00 553,077,874.71 467,585,367.16 498,916,970.31 536,274,880.01

4. งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี

 2561 2562 2563 2561 2562 2563

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปี เบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี
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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

2563 1,374

รวม 38,376

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  2563

439

959
1,151

2,094

3,604

4,513

3,460

4,310

6,634

4,597

3,196

2,045

1,374

สถิตเิรือ่งร้องเรยีนการทุจรติของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 27



สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

พ.ศ. 2555  - 2563 

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

2563 2,947

รวม 34,951

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  2563

3,057

2,004

3,452

4,048

5,082
4,919 5,061

4,381

2,947
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สถติผิลการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

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

ในภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2563

ปี

คณะ
กรรมการ 

ป.ป.ท.
พิจารณา

ผลการพิจารณา

ชี้มูล
ความผิด

รับไว้ไต่สวน 
ข้อเท็จจริง

ส่ง
พนักงาน

สอบ
สวนฯ

ส่ง ป.ป.ช. ไม่รับ
ตรวจ

สอบเพิ่ม
เติม

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 89

2558 3,781 963 0 68 1,068 1,385 297 0 270

2559 4,007 800 0 181 1,517 1,203 306 0 180

2560 3,670 1,172 0 82 1,345 891 178 2 84

2561 3,275 552 0 132 1,282 1,184 121 4 216

2562 4,002 848 0 141 933 1,922 156 2 245

2563 6,295 956 0 169 655 4,429 84 2 467

รวม 
ทั้งสิ้น

32,608 6,190 16 1,157 10,290 13,456 1,358 50 1,573

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 29
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ผลการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

2
ส่วนที่

 32 กลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล

 33 สรุปคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
  CPI 2020) ประจำาปี พ.ศ. 2563

 36 การขับเคลื่อนงานระดับนโยบาย

 41 ผลงานด้านภารกิจหลัก

 75 การตรวจสอบการทุจริตที่สำาคัญ

 83 คดีทุจริตที่ศาลมีคำาพิพากษา

 88 ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของสำานักงาน ป.ป.ท.
  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 91 งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท.

กลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตของรัฐบาล
 รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล สาเหตุส�าคัญเกิดจากการที่หน่วยงาน 

ภาครัฐ ไม่ปฎิบตัติามอ�านาจหน้าที ่ไม่อยูใ่นกรอบธรรมาภบิาล รฐับาลจงึได้เสรมิสร้างองค์กรและกลไกการปฏบิตัิ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครฐัโดยมสี�านกังาน ป.ป.ท. เป็นกลไกหลักในการขบัเคลือ่นนโยบาย 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลไปสู ่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้เสริมกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 2 ระดับ คือ

 1.  ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ท�าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ก�ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผล

การด�าเนนิงานของส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดจนการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับค่าคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไป  

อย่างบูรณาการมีเอกภาพท�าให้นโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ น�าไปสู่การถ่ายทอดให้หน่วยงานภาครัฐปฎิบัติได้อย่างม ี

ประสทิธภิาพ รวดเรว็ โดยมสี�านกังาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ ตามค�าส่ังส�านกันายกรัฐมนตรี ที ่358 /2562 

ลงวนัที ่3 ธันวาคม 2562 โดยมนีายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมหีวัหน้า

ส่วนราชการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เลขาธิการศาลยุติธรรม เลขาธิการ 

กอ.รมน. ผูแ้ทนส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธกิารส�านกังาน ป.ป.ช. ตลอดจนผู้ทรงคณุวฒุจิากภาคเอกชน 

เป็นต้น

 2.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  

ปี พ.ศ. 2555 ต่อมารฐับาลได้เหน็ความส�าคญัทีจ่ะต้องมกีลไกระดบัปฎบิตั ิจงึได้มกีารพฒันาประสทิธภิาพ ศปท. ให้เป็น 

กลไกขบัเคลือ่นการปฏบิตักิารระดบักระทรวง เพ่ือน�านโยบาย และข้อส่ังการของรัฐบาล ศนูย์อ�านวยการต่อต้าน 

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยประสานก�ากับ ขับเคล่ือน ติดตาม ให้ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัด  

และก�ากับด�าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ โดยมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานของ ศปท. ปัจจุบันมีจ�านวน 39 ศปท.

รายงานประจำาป ี   256332



สรุปคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI 2020) ประจ�าปี พ.ศ.2563 
 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นตัวชี้วัดส�าคัญที่ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก

ให้การยอมรบั และน�ามาเปรยีบเทยีบถงึความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์การทุจรติในแต่ละปี เพ่ือท่ีจะวดัระดบั

ความรุนแรงของการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ นักลงทุนหรือนักธุรกิจหลายประเทศมักจะน�าดัชนี

การรับรู้การทุจริต (CPI) มาใช้ประกอบการประเมินความน่าสนใจและการตัดสินใจท่ีจะลงทุนในแต่ละประเทศ 

โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหน่ึงในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยง (risks) ต่อการเข้ามาประกอบ

ธุรกิจ

 คะแนน CPI 2020 ของประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2563 คือ 36 คะแนน

 ทั่วโลก อยู่ในล�ำดับที่ 104 

 ประเทศในภูมิภำคของเอเชียแปซิฟิก อยู่ล�ำดับที่ 19 

 ประเทศอำเซียน อยู่ในล�ำดับที่ 5 

กลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

คณะรัฐมนตรี

ศปท.กระทรวง/หน่วยงำนขึ้นตรง

กรมใน

สังกัด
รัฐวิสำหกิจ

องค์กำร
มหำชน

หน่วยงำน 
ภำยใต้ก�ำกับ

ศอตช.

อนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของ ศปท.ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

- มท. มีข้อสั่งการภายในให้ตั้ง ศปท.ในกรม  รัฐวิสาหกิจ กทม.และจังหวัด 
- ศปท.จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของส�านักงานจังหวัด

ศปท.กระทรวงมหำดไทย

กรมใน 

สังกัด
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

ส�ำนักงำนส่งเสริม 
กำรปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด

รัฐวิสำหกิจ กทม.จังหวัด

ศปท.จังหวัด

รำชกำรส่วนภูมิภำค
(จังหวัด/อ�ำเภอ)

ส�ำนักงำนจังหวัด
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ผลคะแนนแต่ละแหล่งการประเมิน CPI

ความ

เปลี่ยน

แปลง

แหล่งข้อมูล

คะแนน
กลุ่ม

เป้าหมาย2016/

2559

2017/

2560

2018/

2561

2019/

2562

2020/

2563

เท่าเดิม

 
World Economic Forum Executive Opinion 

Survey 2019 : WEF

การจ่ายเงินสินบนเกี่ยวกับการน�าเข้าส่งออกการ 

เข้าถึงสาธารณูปโภคการประเมินภาษีประจ�าปี 

การได้รับสัมปทาน 

การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และการน�าเงิน

งบประมาณภาครัฐ ไปให้กับบริษัทบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดๆ เพื่อการคอร์รัปชัน

37 42 42 43 43 นักธุรกิจใน

ประเทศ

Political and Economic Risk Consultancy 

Asian Intelligence 2020 : PERC

คณุให้คะแนนการคอร์รปัชนัในประเทศทีค่ณุอาศยั/

ท�างานอยู่เท่าใด

38 41 37 38 38 นักธุรกิจต่าง

ประเทศที่

อาศัยอยู่ใน

ประเทศ

Global Insight Country Risk Ratings 2019 : GI 

ความเสี่ยงด้านทางธุรกิจ การติดสินบนเจ้าหน้าที่  

และการออกนโยบายที่ เอื้อประโยชน์ต ่อธุรกิจ 

บางธุรกิจ

22 35 35 35 35 ผู้เชี่ยวชาญ

และนักวิเคราะห์

ความเสี่ยง

The PRS Group International Country Risk 

Guide 2020 : PRS

การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ

การน�าเข้าส่งออก การประเมินภาษี การได้รับความ

คุ้มครองจากต�ารวจ

32 32 32 32 32 นักวิเคราะห์

ของ PRS

Economist Intelligence Unit Country Risk 

Service 2020: EIU

การตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้อ�านาจ 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และความเป็นอิสระขององค์กร

ตรวจสอบ

37 37 37 37 37 นักวิเคราะห์

ความเสี่ยง 

ทั่วโลก

Bertelsmann Stiftung Transformation Index 

2020 : BF (TI)

การใช้ต�าแหน่งหน้าที่เพ่ือประโยชน์มิชอบและ

ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปัญหาการทุจริต

40 37 37 37 37 ผู้เชี่ยวชาญ 

2 คน/

ประเทศ

รายงานประจำาป ี   256334



ความ

เปลี่ยน

แปลง

แหล่งข้อมูล

คะแนน
กลุ่ม

เป้าหมาย2016/

2559

2017/

2560

2018/

2561

2019/

2562

2020/

2563

World Justice Project Rule of Law Index 

Expert Survey 2020 : WJP

การใช้อ�านาจรัฐเพ่ือผลประโยชน์ส ่วนตนของ

ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่าย

ตุลาการฝ่ายทหารและต�ารวจ

37 40 40 38 38 ผู้เชี่ยวชาญ

Varieties of Democracy (V-Dem) 2020 : V-DEM

การทุจริตในภาคการเมืองมีการแพร่ขยายตัวอย่างไร

24 23 21 20 20 นักวิชาการ 

นักธุรกิจ  

นักวิเคราะห์  

ทั่วโลก 

Varieties of Democracy (V-Dem) 2020 : V-DEM

การทุจริตในภาคการเมืองมีการแพร่ขยายตัวอย่างไร

24 23 21 20 20 นักวิชาการ 

นักธุรกิจ  

นักวิเคราะห์  

ทั่วโลก 

ลดลง

 

IMD World Competitiveness Center World 

Competitiveness Yearbook Executive Opinion 

Survey 2020 : IMD

การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีอยู่

หรือไม่

44 43 41 45 41 นักธุรกิจ  

ทั่วโลก 

4,300 คน

ระดับคะแนน/

ประเทศไทยอยู่อันดับท่ีเทียบกับจ�ำนวนประเทศ

ทั้งหมด

35/

101 

จำก

176

37/

96

จำก

180

36/

99

จำก

180

36/

101

จำก 

180

36/

104 

จำก 

180
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การขับเคลื่อนงานระดับนโยบาย 
 1.  การด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่องกลไกเฝ้าระวังการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (โควดิ-19)  
พ.ศ. 2563 

   นับแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก 

ในภาพรวม ประเทศไทยเองกไ็ด้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย รายได้จากการท่องเท่ียวและการส่งออก 

ซึ่งเป็นรายได้ส�าคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน การผลิตการลงทุนลดลง ภาคการจ้างงานและรายได้ของ

ครัวเรือน ก�าลังซ้ือภายในประเทศปรับตัวลดลง จากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ 

รัฐบาลออกพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

และสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 พ.ศ. 2563 กรอบวงเงนิ 1 ล้านล้านบาท 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท

   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร 

และผู้ประกอบการ กรอบวงเงิน 565,000 ล้านบาท 

   3. แผนงานหรอืโครงการท่ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท (รัฐบาลได้ปรับลดกรอบวงเงิน แผนงานที่ 3  

เหลือ 390,000 ล้านบาท) 

   รัฐบาลได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน 

ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานกุารศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่าย

งบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและ

สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ. 2563 ตามมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

2563 โดยเห็นชอบตามที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เสนอให้ใช้กลไก ศอตช. ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม 

พระราชก�าหนดฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 

การตรวจสอบ และการด�าเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา

รายงานประจำาป ี   256336



กลไก ศอตช. ในกำรเฝ้ำระวังกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมพระรำชก�ำหนดให้อ�ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563

เปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ และผลสัมฤทธิ ์

ของโครงกำร

สนับสนุนทุกภำคส่วนในกำร 
เฝ้ำระวังแจ้งเบำะแส

เปิดช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส
โดยเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน
ทำงแพลตฟอร์มกลำงหรือ 
เว็ปไซต์

จัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต โดยให้ศูนย์ปฏิบัติกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)  
ก�ำกับ ขับเคลื่อน

วิเครำะห์และจัดท�ำข้อเสนอ
โครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง 
เพื่อแจ้งเตือนให้หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง

เผยแพร่ข้อมูล สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ เพื่อให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ 

และโปร่งใส

ท�ำกำรตรวจสอบและรวบรวม
พยำนหลักฐำน ทั้งก่อน ระหว่ำง

และหลังกำรด�ำเนินโครงกำร

ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ตรวจสอบและรำยงำน 

ข้อเท็จจริง

ให้หน่วยงำนด�ำเนินกำรทำง
ปกครอง วินัย อำญำ กับผู้ที่

กระท�ำควำมผิด ตำมมติ ครม.
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561

โดยเร็ว และเป็นธรรม

ให้ ป.ป.ท. ติดตำม ตรวจสอบ
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ

ตำมมติครม. เมื่อวันที่ 28 
มกรำคม 2563 และรำยงำนต่อ 

ศอตช.

รำยงำนพร้อม
ข้อเสนอแนะ

ประธำน   : รองนำยกรัฐมนตรี
กรรมกำร  : มท. สตช. สคร. ปปง.
    สนง.ศำลยุติธรรม กสพ. 
    สตง. ปปช. อสส. 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่ำน
เลขำนุกำร  :  ป.ป.ท.

นำยกรัฐมนตรี (ครม.)

ศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ศอตช.)

กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส
กำรป้องกันและลดโอกำสกำร

ทุจริต
กำรตรวจสอบ

กำรด�ำเนินมำตรกำร
ทำงปกครอง วินัย อำญำ

กรอบการด�าเนินงาน 4 ด้าน ตามมติ ครม. วันที่ 16 มิถุนายน 2563
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   การด�าเนินงานตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
   ส�านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินงานตามกลไก 4 ด้าน ในการเฝ้าระวังการใช้จ่าย

งบประมาณตามพระราชก�าหนดฯ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การป้องกันและลดโอกาส 

การทุจริต การตรวจสอบ และการด�าเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา ดังนี้

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ ผลการด�าเนินงาน

1. กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส

1. จัดท�าเว็บไซต์ www.ไทยเฝ้าระวัง.com เพื่อเป็นช่องทาง 
เผยแพร ่ข ้อมูล เกี่ ยวกับโครงการตามพระราช 
ก�าหนดฯ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ ThaiME ของ
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. จัดท�าช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การทุจริต
ในโครงการตามพระราชก�าหนดเป ็นการเฉพาะ  
ทางเว็บไซต์ “ไทยเฝ้าระวัง” ที่ตั้งส�านักงาน ป.ป.ท.  
ทัง้ส่วนกลาง และเขตพืน้ที ่โดยประสานเชือ่มโยงข้อมลู
เรื่องร้องเรียนกับสายด่วน 1111 ส�านักนายกรัฐมนตรี 
เว็บไซต์ภาษีไปไหนของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรม และศูนย์ด�ารงธรรมทุกจังหวัด 

3. ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงาน
ภายใน ศอตช. ประกอบด้วย ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กระทรวง
มหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กอ.รมน. และ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ท�าการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต ประสานเป็นเครือข่ายแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
เบาะแสการทุจรติในโครงการ และเผยแพร่ข้อมลูให้แก่
ประชาชนในแต่ละพื้นที่

4. ประสานส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรทัศน์  
เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุชุมชน 
ประมาณ 4,000 สถานี 

รายงานประจำาป ี   256338



กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ ผลการด�าเนินงาน

2. กำรป้องกันและลดโอกำสกำรทุจริต

2.1  จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โดยให้ ศปท. ก�ากับ ขับเคลื่อน

2.2   วิเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอโครงการที่ม ี
ความเสี่ยงสูงเพื่อแจ้งเตือนให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง

2.3  เผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู ้ความเข้าใจ  
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า
และโปร่งใส

1. ส�านักงาน ป.ป.ท. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ และ 
ศปท. ร่วมกนัวเิคราะห์ความเสีย่งการทจุรติในโครงการ
ทีไ่ด้รบัอนมุตังิบประมาณ ใน 16 โครงการ งบประมาณ
ร่วม 64,775,418,680 บาท โดยร่วมกนัจัดท�ามาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เผยแพร่จุดเสี่ยงที่อาจเกิด
การทจุรติให้ประชาชนรบัทราบและร่วมเฝ้าระวงั ใช้เป็น
ข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเฝ้าระวัง และ
กวดขนัไม่ให้มกีารทจุรติเกดิขึน้ โดยมอบหมายให้ ศปท. 
ท� าการติดตามการด�า เนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดหรือก�ากับ 
และรายงานผลด�าเนินการไปยังส�านักงาน ป.ป.ท.  
ทุก 3 เดือน 

2. ส�านักงาน ป.ป.ท. กอ.รมน. ก.ธ.จ. ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ�าจังหวัด ส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด�าเนินมาตรการป้องปราม
การทจุรติ ตรวจตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย 2 แห่งต่อเดือน 

3. กำรตรวจสอบ

3.1   ท�าการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการด�าเนนิโครงการ

3.2   ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริง

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะท�างานและชุดปฏิบัติการ  
จ�านวน 15 ชุด เพื่อท�าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
การแจ้งเบาะแสการทุจริตในโครงการ เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีการด�าเนินงานโครงการ และเพื่อ
ความรวดเรว็ในการปฏบิติังาน (เร่ิมด�าเนนิการภายใน 3 วนั 
และตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน)  
ได้จัดท�าและเปิดใช้งานระบบรับเร่ืองร้องเรียน ศอตช.  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช ้ในการส่งต ่อและติดตาม 
การด�าเนินงานในการตรวจสอบ แบบ real time 
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กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ ผลการด�าเนินงาน

4. กำรด�ำเนินมำตรกำรทำงปกครอง วินัย อำญำ

4.1 ให้หน่วยงานด�าเนินการทางปกครอง วินัย 
อาญา กับผู ้ที่กระท�าความผิดตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยเร็ว 
และเป็นธรรม

4.2  ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐตามมติคณะ
รฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 28 มกราคม 2563 เรือ่งการ
รบัรายงานผลด�าเนนิการกรณเีจ้าหน้าทีข่องรัฐ
กระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต และรายงาน
ต่อ ศอตช.

กรณีที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนนิงานตามโครงการตาม พ.ร.ก.ฯ นอกจากทีส่�านกังาน  
ป.ป.ท. จะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ
ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ระงบัยบัยัง้ความเสยีหาย
ต่อทางราชการหรือแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน
หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบแล้ว หากพบมูลการกระท�า 
ความผิดส�านักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งเรื่องให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดท�าการตรวจสอบและด�าเนินการกระบวนการ 
ทางวินัย ปกครอง อาญาหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
และจะตรวจสอบและก�ากับการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
โดย ศปท. มหีน้าทีต่ดิตามและรวบรวมผลด�าเนนิงานดงักล่าว 
และรายงานมายังส�านักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบรายงาน 
ข้อร้องเรยีนเจ้าหน้าทีร่ฐักระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 2.  การวางระบบให้หน่วยงานภาครัฐท�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

   ด้วยแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 

2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้ก�าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด�าเนินการ

วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผล 

การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่ก�าหนด ส�านักงาน ป.ป.ท. จึงก�าหนดกรอบการด�าเนินการ 

เพือ่วางระบบการประเมนิความเสีย่งการทจุรติของหน่วยงานภาครฐัให้เป็นในทศิทางเดยีวกนัและท�าการขบัเคลือ่น  

ผ่านกลไกศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง (ศปท.) เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดมาตรการ 

ในการป้องกันและลดการทจุรติ และให้มกีารเผยแพร่แผนและผลการบรหิารจดัการความเสีย่งการทจุริต เปิดเผย 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ดังนี้

   ด้ำนที่ 1  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

        (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

        การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

   ด้ำนที่ 2  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่

   ด้ำนที่ 3  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

        การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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 3.  การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร (วินัย/ปกครอง)

   มาตรการทางการบริหารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท�าให้หัวหน้าส่วนราชการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ 

ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการด�าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดวินัย เพื่อป้องกัน ระงับ ยับยั้ง ไม่ให้

ปัญหาเกิด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ส�านักงาน ป.ป.ท. รับรายงานผลด�าเนินการ

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจรติ ระดบักระทรวง (ศปท.) ให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2561 เรือ่ง มาตรการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ก�ากบั ขบัเคล่ือน การบังคบัใช้มาตรการทางการบริหาร ให้หวัหน้า

หน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ต้องด�าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท�าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด อันเป็นมาตรการเร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการทางวินัย อาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้กระท�าผิดให้เห็นผลโดยเร็วและป้องปรามไม่ให้มีการกระท�าผิด

1. ผลงานด้านภารกิจหลัก
 1.1  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าป ี
    งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำานึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

           ในทุกภาคส่วน

    1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต ่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

      เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชน และให้หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 

ความรู ้แก ่ประชาชนในพื้นที่ ถึงอันตรายอันเกิดจากการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 2,440 คน (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ�านวน 1,645 คน  

และเครือข่ายภาคประชาชน จ�านวน 795 คน) เป้าหมาย 1,600 คน ร้อยละ 102.82 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยของการทุจริตและมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ร้อยละ 92.79

    2. โครงกำรค่ำยรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

      จัดท�าสร้างชุดองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ และท�าแบบ

ทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจผ่านระบบ QR Code โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

จ�านวน 674 คน และภาคประชาชน จ�านวน 96 คน รวมทั้งสิ้น 770 คน (เป้าหมาย 300 คน) ร้อยละ 256.67  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจในภัยทุจริต และมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทุจริต ได้ร้อยละ 97.66
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    3. โครงกำรปลูกจิตส�ำนึกและสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริตให้กับบัณฑิตใหม่เริ่มวัยท�ำงำน

      โดยปลูกจิตส�านึกและสร้างภูมิคุ ้มกันการทุจริตให้กับบัณฑิตใหม่เริ่มวัยท�างานเพื่อมุ ่งเน้น 

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกในด้านการปลูกจิตส�านึกและสร้างภูมิคุ ้มกันการทุจริตและเตรียมความพร้อม 

ให้แก่นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ�านวน 22 สถาบัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ต่อต้าน

การทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ 

ปลูกฝังจิตส�านึก คุณธรรม จริยธรรม การร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 70

รายงานประจำาป ี   256342



    4. โครงกำรปลุกจิตส�ำนึกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมหลักธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต 

      อบรมเจ้าหน้าทีข่องรฐัส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 9 เขตพ้ืนที ่มผู้ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 93 คน 

ด�าเนินการจัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในหลักสูตร เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

      ครั้งที่ 1 ด�าเนินการเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา 

แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วม จ�านวน 45 คน

      ครั้งที่ 2 ด�าเนินการเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทินิดี (Tinidee) แอทบางกอก 

กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วม จ�านวน 48 คน

      ผู้เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 9 เขตพื้นที่ ผ่านการวัดผล 

ความรูค้วามเข้าใจในหลกัสตูรเสรมิสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุรติ ของส�านกังาน ป.ป.ท. ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด  

ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำางานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

    1. ประชมุเชงิปฏบิตักิำร เร่ือง กำรด�ำเนนิกำรแนวทำงมำตรกำรท่ีเป็นไปได้ในกำรสบืหำและก�ำกบั

ดูแลกำรเคล่ือนย้ำยข้ำมแดนของตนซึ่งเงินสดและตรำสำรเปลี่ยนมือตำมพันธกรณีอนุสัญญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) 

      กลุ ่มเป้าหมายเป็นผู ้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช.  

และส�านักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วม จ�านวน 102 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การด�าเนินการแนวทาง

มาตรการทีเ่ป็นไปได้ในการสบืหาและก�ากบัดแูลการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของตนซ่ึงเงินสดและตราสารเปล่ียนมือ

ตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

รายงานประจำาป ี   256344



    2. โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ

      ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เชิญหน่วยงานจากท้ังภายใน

ส�านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเข้าร่วมท�า

กิจกรรม (ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส�านักนายกรัฐมนตรี  

(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1111) ส�านักกิจการยุติธรรม (DXC) ส�านักงาน ป.ป.ท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 

และการรบัรูร่้วมกนั รวมถงึเกดิความร่วมมอืในการทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพัฒนาระบบข้อมลูในหน่วยงานของตนเอง 

ให้เกิดเป็นธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล เกิดเป็นการ 

บูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

อีกด้วย เพื่อรองรับการจัดท�าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ส�าหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 45



    3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ในภำครัฐให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

      ส�านักงาน ป.ป.ท. โดย ส�านักงาน ปปท. เขต 9 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา

ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเป ็นการจัดท�าเอกสารส่งให ้ผู ้ เข ้าร ่วมเรียนรู ้ด ้วยตนเอง  

(Self-directed learning) ประกอบด้วยส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี

และจังหวัดนราธิวาส จ�านวน 164 คน จากเป้าหมาย 200 คน ร้อยละ 82 

    4.  โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 

      โดยผ่านการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามหลักสูตร 

“เสรมิสร้างประสทิธภิาพการป้องกนัการทุจรติ” ประกอบด้วย วิชา “นวตักรรมการจัดการเพ่ือป้องกนัการทจุรติ

ภายในหน่วยงาน” วิชา “กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการและความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ 

ในการยุติธรรม” และ วิชา “การพัฒนาและยกระดับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

      โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการระดับกรม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 

เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 485 คน ผ่านการอบรม 

จ�านวน 308 คน ร้อยละ 63.51

     5. โครงกำรสร ้ ำงระบบเฝ ้ ำระวั งและป ้องกัน 

กำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ 

       ด�าเนินโครงการผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล

ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับจังหวัด เพ่ือขยายผล ในความรับผิดชอบ 

ของส�านักงาน ปปท. เขต 1 – 9 เขตละ 2 จังหวัด รวม 18 จังหวัด 

ด�าเนินการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเชิงรุก จ�านวน 30 ครั้ง รวม 28 

เรื่อง และในรูปแบบให้ความรู ้เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้ค�าปรึกษา 

ประชาสัมพันธ์ แนะน�า แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตให้

กับเจ้าหน้าที่รัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ คลินิก 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส�านักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง) 

และ ส�านักงาน ปปท. เขต 1 – 9 รวม 48 ครั้ง 31 จังหวัด

รายงานประจำาป ี   256346
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

    1. โครงกำรเสริมสร้ำงแกนน�ำเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

      เพื่อสร้างแกนน�าเครือข่ายภาคประชาชน โดยการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

จ�านวน 870 คน (เป้าหมาย 800 คน) ร้อยละ 108.75 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตกับส�านักงาน ป.ป.ท. ร้อยละ 81.84

    2. โครงกำรจัดท�ำหลักสูตรอบรมเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

       เพื่อยกระดับให้เป็นหลักสูตรกลางส�าหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมของส�านักงาน ป.ป.ท.  

ในการส่งเสริม สนับสนุนและให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการต่อต้านการทจุรติให้มคีวามเข้มแขง็ มปีระสิทธิภาพ และเป็นระบบ โดยมผู้ีบริหาร

ส�านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล จ�านวน 100 คน เข้าร่วมฯ ตามกรอบแนวทางการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตร่วมกัน

ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชน 

รายงานประจำาป ี   256348



    3. โครงกำรจดัท�ำหลกัสูตรให้ควำมรู้แก่ภำคเอกชนในกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรจ่ำยสนิบน

และกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน และวิพากษ์ร่างหลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้าน 

การทุจรติ” ภายใต้โครงการจดัท�าหลกัสตูรให้ความรูแ้ก่ภาคเอกชนในการก�าหนดมาตรการป้องกนัการจ่ายสนิบน

และการทุจริตทุกรูปแบบ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนภาคเอกชนหรือผู้แทน

นิติบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ และภาคประชาชนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  

ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 35 คน

      และมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า

ด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการจัดท�าหลักสูตรให้ 

ความรู้แก่ภาคเอกชนในการก�าหนดมาตรการป้องกัน 

การจ่ายสนิบนและการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการวพิากษ์

ร่างหลักสูตรฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนภาคเอกชนหรือ 

ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวชิาการ เจ้าหน้าทีร่ฐั และ

ภาคประชาชนฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ 

ห้อง Sapphire 202 อมิแพค เมอืงทองธาน ีอ�าเภอปากเกรด็  

จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 132 คน
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    4. โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคมส่งเสริมธรรมำภิบำล 

และต่อต้ำนกำรทุจริต (ศูนย์ระดับเขตพื้นที่) 

      กลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

ภาคประชาสังคมในการป้องกัน ป้องปราม และต่อต้านการทุจริต ในระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อให้ภาค 

ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและป้องปรามการทุจริต โดยมีการประสานความร่วมมือและจัดตั้ง 

คณะท�างานศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด จ�านวน 57 ศูนย์ จาก 126 ศูนย์ ร้อยละ 45.23 และมีการประชุม

คณะท�างานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตระดับเขต ระดับจังหวัด  

และเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อม และเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัว ไม่ทนต่อการทุจริตต่อต้าน 

การทุจริตทุกรูปแบบผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย จ�านวน 22 ครั้ง

    5. โครงกำรอบรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ 

      ส�านกังาน ป.ป.ท. โดย ส�านกังาน ปปท. เขต 9 ผลิตเอกสารเพือ่เผยแพร่เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีจั่งหวัด 

ชายแดนใต้ 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) จ�านวน 190 คน เพื่อปลุกจิตส�านึกและสร้างค่านิยม

เรื่อง ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พัฒนาเครือข่ายร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและตรวจสอบการทุจริตกับ 

หน่วยงานภาครัฐ

    6. โครงกำรประสำนและบูรณำกำรหน่วยงำนรัฐด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ภำครัฐในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ 

      ส�านักงาน ป.ป.ท. โดย ส�านักงาน ปปท. เขต 9 ผลติเอกสารเพือ่เผยข้อมลูข่าวสาร ความรู้ทางกฎหมาย  

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานสอบสวนและสถานีต�ารวจภูธรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านคดีทุจริต 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 180 คน (เป้าหมาย 100 คน) ร้อยละ  

180 และพนกังานสอบสวนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ และขัน้ตอน

การปฏิบัติงานในการด�าเนินคดีทุจริตที่ถูกต้อง ร้อยละ 98

    7. โครงกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุน 

      ด�าเนินการจัดโครงการ 4 รุ ่น ดังนี้ รุ ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563  

ณ ห้องฟีนิกส์ 1-4 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม

โครงการรวม 114 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ 

สปา อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 63 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรม

เชียงใหม่ ออร์คิด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวินด์แฮม แกรนด์ 

ภูเก็ต กะหลิม เบย์ อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต รวมมีผู ้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 177 คน ร้อยละ 118  

จากเป้าหมาย 150 คน โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. การด�าเนินการของ 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ และได้เชิญวิทยากรจาก ส�านักงาน ก.พ.ร. กรมศุลกากร 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมที่ดิน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

และได้มีการส�ารวจการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 84 คน รับรู้เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ร้อยละ 82.1 

รายงานประจำาป ี   256350



รุ่นที่ 1 นนทบุรี

รุ่นที่ 2 ชลบุรี
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รุ่นที่ 3 เชียงใหม่

รุ่นที่ 4 ภูเก็ต

รายงานประจำาป ี   256352



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและ

           ระบบงานการข่าว

    1. โครงกำรประชมุหำรือกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่บรูณำกำรงำนคุม้ครองพยำนของส�ำนกังำน 

ป.ป.ท. 

      เพือ่พฒันาแนวทางการพฒันาระบบงานคุม้ครองพยาน ให้เหมาะสม

และมีแนวทางบูรณาการงานคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ง. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง กรมพระธรรมนูญ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส�านักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด กองคดีอาญา 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ส�านักงาน ป.ป.ท.

    2. โครงกำรประชุมเชิงปฏบิติักำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรปฏิบัติงำนด้ำนคุ้มครองพยำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท. 

      เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. 

ทีเ่กีย่วข้องสามารถปฏบิตังิานถกูต้องตามระเบียบขัน้ตอนตามทีก่�าหนด

ไว้ ตลอดจนพยานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและได้รับการ

คุ้มครองตามสิทธิและเสรีตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้เข้าร่วม จ�านวน 115 คน ด�าเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 – 21 

กรกฎาคม 2563 และวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ส�านักงาน ป.ป.ท.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาและบรูณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบงัคบัใช้กฎหมาย

           ให้มีประสิทธิภาพ 

    1.  กำรแก้ไขปรบัปรงุกฎหมำยล�ำดบัรองให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัมิำตรกำรของฝ่ำยบรหิำร

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองกฎหมาย ได้จัดท�ารายงานผลการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล เสนอ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 

การไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ลงนามในระเบียบแล้วเมื่อวันที่  

30 กันยายน 2563

    2. โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพและควำมเข้มแขง็กำรด�ำเนนิงำนป้องกนั

และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 

      จัดประชุม ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วม จ�านวน 324 คน มีการบรรยายให้ความรู ้

เรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันการทุจริตในภาคเอกชน” โดย ผู้แทน IOD และมาตรการเพ่ือยกระดับ

มาตรการทางวินัย ปกครอง อาญา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 และมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 การรายงานในระบบรายงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ของส�านกังาน ป.ป.ท. การจัดท�าแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต และการชีแ้จง

แนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ของศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิแนวทางการด�าเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่16 มถินุายน 

2563 และการรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน

      การขบัเคลือ่นเพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัมกีารประเมินความเส่ียง 

การทุจริต ตามที่แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2  

ด้านการป้องปราม ได้ก�าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

ด�าเนนิการวางระบบการประเมนิความเสีย่งต่อการทจุรติประพฤติมชิอบใน

ส่วนราชการเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 

หรือตามระยะเวลาที่ก�าหนด ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดท�าคู่มือแนวทางการ

ประเมินความเส่ียงการทุจริตและการจัดท�ามาตรการป้องกันความเสี่ยง 

การทจุรติส�าหรบัภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชน และการสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยจ�าแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 

3 ด้าน ได้แก่

รายงานประจำาป ี   256354



      ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

            ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

            พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต)

      ด้านที่ 2  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่

      ด้านที่ 3  ความเสีย่งการทจุรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

            ทรัพยากรภาครัฐ 

      มาตรการเพื่อยกระดับมาตรการทางวินัย ปกครอง อาญา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 

มีนาคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

      มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วนิยั) เป็นเคร่ืองมอืหนึง่ท่ีจะท�าให้หวัหน้าส่วนราชการด�าเนนิ

การตามอ�านาจหน้าที ่ทัง้ในส่วนของการปฏบิติังานและการด�าเนนิการกบัเจ้าหน้าทีท่ีก่ระท�าผิดวนิยั เพ่ือป้องกัน 

ระงับ ยับยั้ง ไม่ให้ปัญหาเกิด เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและเป็นการน�าตัวผู้กระท�าผิดมารับโทษเร็วขึ้น อันน�าไปสู่

การป้องปรามไม่ให้เกิดผู้โกงรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการกระตุ้นให้หัวหน้าส่วนราชการก�ากับดูแลผู้ใต้บังคับ

บัญชาให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

    3. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรประมวลผลข้อมูลภำครัฐ 

      เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบงานของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้มีมาตรฐาน  

มปีระสทิธภิาพและความปลอดภัยเพยีงพอต่อความต้องการใช้งาน เช่น ระบบจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรในเครือข่าย (Active Directory : AD) ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานส่วนกลาง Certificate Authority 

(CA) และระบบสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั มกีารเตรียมการเพือ่รองรบัการแลกเปลีย่นเชือ่มโยง

ข้อมลูอย่างเป็นระบบ และได้มกีารย้ายระบบงานเดมิขึน้ทีอ่ยูบ่นเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจรงิ (Physical Server) 

สู ่ระบบงานใหม่ในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Visual Server) เพ่ือให้การบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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      และการพัฒนาระบบการแจ้ง

มอบหมายงาน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นด้วย

ภาษา PHP ในรูปแบบ Web Application 

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

จัดการโดยระบบดังกล่าวจะเป็นระบบน�าร่อง

การยนืยนัตวัตนแบบ 2 ชัน้ กล่าวคอื มีการเข้า

ใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นจะมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ส่งไปที่โทรศัพท์

มือถือเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบ Mobile Application ซึ่งมีการท�างานเชื่อม

ต่อกันกับ Web Application ท�าให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน การแจ้งเตือน

เมื่อได้รับมอบหมายงาน แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน และการส่งข้อมูลไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Mail) ทั้งนี้ ระบบมอบหมายงานดังกล่าว เป็นการท�างานร่วมกับระบบบริหารจัดการกระบวนงาน (e-Flow) 

และระบบบริหารจัดการแบบรายงาน (e-Form) ซึ่งทั้ง 2 ระบบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและแลกเปล่ียนข้อมูลตามกรอบการก�ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Government  

Framework) การจัดอบรมการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันท่ี 8, 10 และ  

15-18 กันยายน 2563 

    4. โครงกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรบริหำรจดักำรและแลกเปลีย่นข้อมลู 

ตำมกรอบกำรก�ำกับดูแลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Framework)

      เพื่อก�าหนดข้อมูลสารสนเทศ ส�าหรับการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยน

ข้อมลูในระยะแรก เพือ่ทดลองน�าร่องการให้บริการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน โดยได้มกีาร

ศกึษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจดัการและแลกเปลีย่นข้อมลูตามกรอบการก�ากับ

ดูแลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย 1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ที่เกี่ยวข้อง 

2) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 3) กรณีศึกษาในต่างประเทศ 4) แผนปฏิบัติราชการระยะ 

3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส�านักงาน ป.ป.ท. 5) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 6) การเปิด

เผยข้อมลูภาครฐั (Open Data) และ 7) การเชือ่มโยงข้อมลูด้วย Data Distribution Services  

และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการจัดท�าต้นแบบในการจัดท�า 

ธรรมาภิบาลข้อมูลของส�านักงาน ป.ป.ท. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบรายงาน 

(e-Form) ในรปูแบบดจิทิลั เป็นต้น ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล 

ที่ได้ก�าหนดไว้

รายงานประจำาป ี   256356



    5. โครงกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำนรัฐในพ้ืนที่จังหวัด

ชำยแดนใต้ 

      ส�านักงาน ปปท. เขต 9 ลงพ้ืนที่

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/โครงการ 

ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน  

5 ครั้ง พร้อมให้ข้อสังเกต/ค�าแนะน�า ในการจัดท�า

โครงการและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู ่

           องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

    1. โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส�านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562  

ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 44 คน 

    2. โครงกำรพลังอำสำชำว ป.ป.ท. 

      เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมจิตอาสาหรือการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ให้กับสังคม เป็นการสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น�าไปสู่การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) โดยมี 

นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหวัหน้า ศปท. ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นประธาน

จดักจิกรรม โดยเป็นการจดัเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบส่ิงของจ�าเป็นแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกรด็ 

(บ้านภูมิเวท) ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน ป.ป.ท. 

รายงานประจำาป ี   256358



    3. โครงกำรสัมมนำ เรื่องนโยบำย ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน ป.ป.ท. 

      ด�าเนินโครงการฯ จ�านวน 3 คร้ัง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 420 คน ซ่ึงผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานตามกรอบทิศทางตามยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท.

      ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จ�านวน 205 คน   

      ครั้งที่ 2 จดัเมือ่วนัท่ี  22-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 

โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลาง  

และภูมิภาค จ�านวน 55 คน 

      ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จ�านวน 160 คน    
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    4. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรคดี ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

      จัดท�าโครงการ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์  

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 80 คน และได้กระบวนงานรายงานความคืบหน้าส�านวนคดี จ�านวน 1 กระบวนงาน
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    5. โครงกำรอบรมสัมมนำเรื่องกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ด้ำนกำรเงินกำรคลังส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 

      เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในเรื่องการเงิน

การคลัง ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 55 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู ้

ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัตฯิ เพิม่มากขึน้ โดยผูท้�าแบบสอบถามทกุคน

มีคะแนนหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม ร้อยละ 96.36
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    6. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

      ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ด�าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่

ส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 3 หลักสูตร ผู้เข้าร่วม จ�านวน 83 คน ดังนี้

      หลักสูตรที่ 1  การใช้งานระบบบริหารจัดการคดี  

              ผู้เข้าร่วม จ�านวน 70 คน

      หลักสูตรที่ 2  การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกและ 

              มัลติมีเดีย ผู้เข้าร่วม จ�านวน 8 คน

      หลักสูตรที่ 3  การพัฒนาโปรแกรม ผู้เข้าร่วม  

              จ�านวน 5 คน

    7. โครงกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐเชิงรุก   

      เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้เพิม่พนูความรู ้ความเข้าใจ และพฒันาทกัษะด้านการป้องกันการทุจรติ

ในภาครัฐ ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ 

การป้องกันการทจุรติในภาครฐัไปประยกุต์ใช้ในการปฏบัิตริาชการ โดยได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่29 - 30 มถินุายน 2563 

ณ ห้องประชุม ส�านักงาน ป.ป.ท. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังเขตพื้นที่  

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม จ�านวน 52 คน
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    8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ในสังกัดส�ำนักงำน ป.ป.ท. 

       1) หลักสูตรเจ ้าหน้าท่ี ป.ป.ท.  

จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 

2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 11 คน และ 

ผ ่านเกณฑ์ส�าเร็จการอบรม จ�านวน 11 คน  

ร้อยละ 100 
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       2) หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2563 

มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 31 คน และผ่านเกณฑ์ส�าเร็จการอบรม จ�านวน 31 คน ร้อยละ 100 

       3) หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท.  

ชัน้ที ่2 มผีูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน 11 คน และผ่านเกณฑ์ 

ส�าเร็จการอบรม จ�านวน 11 คน ร้อยละ 100
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 1.2  ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
    1.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

         1. กำรประชุมหำรือทวิภำคีระหว่ำง รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท. และผู้แทน 

สถำนเอกอัครรำชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย 

           เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานในการประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประกอบด้วย Mr. Stepan N. 

Golovin ที่ปรึกษา และ Mr. Alexey Salnikov เลขานุการเอก เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. และสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย  

รวมท้ังเตรียมการจัดท�า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท.  

และหน่วยงานต่อต้าน การทุจริตของสหพันธรัฐรัสเซียในอนาคต โดยมีผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

กองกฎหมาย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และกองการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมฯ 

ณ ห้องประชุม 1 ส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28
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         2. กำรประชุมหำรือทวิภำคีระหว่ำง รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท. และผู้แทน 

สถำนเอกอัครรำชทูตสหรำชอำณำจักรประจ�ำประเทศไทย 

           เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พันต�ารวจโท วนันพ สมจินตนากลุ เลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน

ในการประชมุหารอืทวิภาคร่ีวมกบัผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจกัรประจ�าประเทศไทย ประกอบด้วย 

Mr. Derek Johnstone รองกงสุล Mr. William Harrington-Roberts ผู้ช่วยกงสุล และนางสาวกฤตผล  

เขมกวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และการป้องกันงานกงสุล โดยมีผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

กองกฎหมาย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กองบริหารคดี และกองการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ 

และเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. ในการนี้ Mr. Derek Johnstone  

ได้หยิบยกคดีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวอังกฤษในประเทศไทย 2 คดี  

และนายภูมิวิศาลฯ ได้อธิบายถึงบทบาท ภารกิจ รวมทั้งการด�าเนินการด้านการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรทราบ รวมทั้ง ยินดีรับเร่ืองดังกล่าว  

เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป และเน้นย�้าว่า ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ด�าเนินการกรณีการทุจริตในภาครัฐที่เกิดกับชาวต่างชาติอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ

รายงานประจำาป ี   256366



         3. ส�ำนกังำน ป.ป.ท. ให้กำรต้อนรบัคณะข้ำรำชกำรจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสอบสวน 

กำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ (The Commission for the Investigation of Abuse of Authority : CIAA) 

สหพันธ์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเนปำล 

           เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล  

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับ Mr. Chakra Bahadur Budha ต�าแหน่ง Joint Secretary พร้อมทั้งบรรยาย

พิเศษให้แก่คณะข้าราชการจากส�านักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อ�านาจโดยมิชอบ (The Commission 

for the Investigation of Abuse of Authority: CIAA) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จ�านวนกว่า 

23 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมี 

คณะผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.
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         4. ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำเลเซียอนุญำตให้ 

คณะผู้แทนส�ำนักงำน ป.ป.ท. เข้ำพบหำรือข้อรำชกำรทวิภำคีร่วมกัน 

           H.E. Ms. Latheefa Koya ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาเลเซีย ได้อนุญาตให้คณะผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าพบเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม  

Marriott Hotel เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซยี โดยผูแ้ทนส�านกังาน ป.ป.ท. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย (Malaysia Anti-Corruption Commission : MACC) และสถาบันป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย (Malaysia Anti-Corruption Academy : MACA) ได้หารือข้อราชการทวิภาค ี

ร่วมกัน เพือ่แสวงหาความร่วมมอืในการฝึกอบรมทางวชิาการและการเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากรส�านกังาน 

ป.ป.ท. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานประจำาป ี   256368



    1.2.2 การประชุมระหว่างประเทศ

         1. จดักำรประชมุต่อต้ำนกำรทจุริตในเอเชียแปซฟิิก สมยัที ่10 ในหวัข้อกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติในโครงกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนของรัฐในกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิก (Preventing 

and Combating Corruption in Infrastructure Project in Asia and the Pacific) ระหว่ำงวันที่ 3 - 6 

ธันวำคม 2562 ณ กรุงฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

           พันต�ารวจตรี วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม

ต่อต้านการทุจริตในเอเชียแปซิฟิก สมัยท่ี 10 ในหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการลงทุน 

ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (Preventing and Combating Corruption in 

Infrastructure Project in Asia and the Pacific) จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 

Development Bank : ADB) ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

         2. กำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สมัยที่ 8 

ระหว่ำงวันที่ 16-20 ธันวำคม 2562 ณ กรุงอำบูดำบี สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

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

นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สมัยที่ 8 (The 8th Conference of the States Parties to  

the United Nations Convention against Corruption) ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562  

ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุกสองปีและมีสารัตถะเกี่ยวกับภาพรวม 

ของการปฏิบตัติามอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทจุรติ (UNCAC) เพือ่พจิารณาปัญหา อปุสรรค 

และแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือรัฐภาคีในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 

           ในโอกาสนี ้ถอืเป็นเกยีรติอย่างสงูท่ีนายภมิูวิศาล เกษมศขุ ได้รับเชญิจากคณะผูแ้ทนถาวรไทย 

ประจ�าสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ในการกล่าวถ้อยแถลงระหว่างพิธีเปิดการ 

ประชุมฯ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่มเอเชียและแปซิฟิกประจ�ากรุงเวียนนา (ประเทศไทยได้ด�ารง

ต�าแหน่งประธานกลุ่มฯ ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยสาระส�าคัญของ 

ถ้อยแถลงฯ เป็นการน�าเสนอบทบาทของกลุม่เอเชยีแปซฟิิกต่อปัญหาการทจุรติซึง่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสงัคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคง กลุ่มฯ ได้ด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals :  

SDGs) ของสหประชาชาติ และให้ความส�าคัญกับการประชุมกลุ ่มทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 

(Implementation Review Group : IRG) และการปฏิบัติตามหมวด 5 ของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการติดตาม

สินทรัพย์คืน เพื่อยึดหรือติดตามสินทรัพย์ท่ีผิดกฎหมายที่เน้นการด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีได้รับจากการทุจริต

และเสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรมเพือ่ตดิตามสนิทรพัย์คนืสูป่ระเทศต้นทางและปฏเิสธ

การลีภ้ยัของอาชญากร นอกจากนี ้กลุม่ฯ ยงัสนบัสนนุการปฏบิติัตามข้อเสนอแนะในหมวด 3 ว่าด้วยการก�าหนด

ให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย และหมวด 4 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจน

การติดตามความคืบหน้าของรัฐภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 69



         3. กำรประชมุประจ�ำปีของคณะท�ำงำน

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและควำมโปร่งใส 

ในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency 

Experts Working Group : APEC ACTWG) ครั้งที่ 30 

ระหว่ำง วันที่ 13 - 14 กุมภำพันธ์ 2563 

           นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่องการต่างประเทศ 

ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้เดนิทางไปเข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของ 

คณะท�างานผู ้ เชี่ยวชาญด้านการต่อต ้านการทุจริตและ 

ความโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and 

Transparency Experts Working Group : APEC ACTWG) 

คร้ังที ่30 ณ เมอืงปตุราจายา ประเทศมาเลเซยี โดยการประชมุ

ดังกล่าวเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นเวทีที่ประเทศสมาชิก 

ได ้หารือร ่วมกันในการวางนโยบายและแผนการท�างาน 

ด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

รายงานประจำาป ี   256370



         4. กำรประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญกำรประเมนิตดิตำมกำรปฏบิตัติำมอนสัุญญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Implementation Review Group : IRG) สมัยที่ 11 ในรูปแบบทำงไกล 

ระหว่ำงวันที่ 29 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2563 

           พันต�ารวจตรี วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ และนางสาวพัชรียา  

ต่อประดิษฐ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ กองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม 

กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

(Implementation Review Group : IRG) สมยัที ่11 ในรปูแบบทางไกล ระหว่างวนัที ่29 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 

2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงาน ป.ป.ช. 

           IRG เป็นหนึง่ในสีก่ารประชมุย่อยภายใต้กรอบการประชมุรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา 

สาธารณรัฐออสเตรีย และภายหลังการประชุม IRG เสร็จสิ้นลง จะมีการจัดการประชุมต่อเนื่องขึ้นอีก 2 ครั้ง 

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อเป็นคณะท�างานในการประเมินและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตาม 

อนุสัญญาฯ ของทุกรัฐภาคี อันจะน�าไปสู่การก�าหนดความท้าทายและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง ความช่วยเหลือทาง

วิชาการเพื่อให้รัฐภาคีสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการประเมิน (Review 

mechanism) ที่มีลักษณะเป็นการสุ่มรัฐผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และมี UNODC เป็นฝ่ายเลขานุการของรัฐ

ผู้ประเมิน

         5. กำรประชมุสมยัต่อเนือ่ง ครัง้ท่ี 1 ของกำรประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญกำรประเมนิตดิตำม

กำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (1st Resumed Session of the 

Implementation Review Group : IRG) สมัยที่ 11 และกำรประชุมคณะท�ำงำนระหว่ำงรัฐว่ำด้วย 

กำรป้องกนักำรทุจรติ (Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention of Corruption) 

สมัยที่ 11 ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม - 2 กันยำยน 2563 ในรูปแบบทำงไกล 

           พันต�ารวจตรี วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ และนางสาวพัชรียา  

ต่อประดิษฐ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ กองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม

สมัยต่อเน่ือง ครัง้ที ่1 ของการประชุมกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิตดิตามการปฏบิตัติามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (1st Resumed Session of the Implementation Review Group) สมัยที่ 11 

และ การประชุมคณะท�างานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (Open-ended Intergovernmental 

Working Group on Prevention of Corruption) สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 

ในรูปแบบทางไกล ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงาน ป.ป.ช. 

           การประชุมคณะท�างานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเป็นหนึ่งในสี่การประชุม

ย่อยภายใต้กรอบการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุริต ค.ศ. 2003 ทีจ่ดัขึน้เป็น

ประจ�าทุกปี ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

คณะท�างานฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากรัฐภาคีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์/แนวทางปฏิบัติที่ด ี

ในการด�าเนินการป้องกันการทุจริตระหว่างกัน รวมถึง การน�าข้อมติจากที่ประชุมรัฐภาคีฯ ไปปฏิบัติ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 71



    1.2.3 งานเกี่ยวกับต่างประเทศอื่น ๆ

         1. กำรประชุมหำรือข้อรำชกำรระหว่ำงผู้บริหำรส�ำนักงำน ป.ป.ท. และกระทรวงกำร 

ต่ำงประเทศ เรื่อง แนวทำงและควำมเป็นไปได้ของประเทศไทยในกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก OECD 

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล  

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พร้อมด้วยผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปหารือข้อราชการกับผู้แทนกระทรวง 

การต่างประเทศ ประกอบด้วย นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ  

ณ อยธุยา นกัการทตูช�านาญการ และนางสาวมนทกานต ิเฮงสวุรรณ นกัการทตูช�านาญการ กองนโยบายเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ 

ต่างประเทศ ถนนศรอียธุยา กรงุเทพฯ เพือ่หารอืเกีย่วกับแนวทางและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการสมคัร

เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic  

Co-operation and Development : OECD) โดยภารกิจหลักของ OECD คือการจัดท�านโยบายที่เน้นการช่วยเหลือ 

สมาชิกให้มกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและการยกระดบัความเป็นอยูท่ีย่ัง่ยนื หากประเทศไทยสามารถเข้าเป็น

สมาชิกของ OECD จะท�าให้เข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD เพื่อพัฒนานโยบายภาครัฐ ส่งเสริม

ศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร รวมทั้ง ปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

         2. ส�ำนักงำน ป.ป.ท. เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำค หัวข้อ “Denying 

Safe Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets” 

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย 

กองการต่างประเทศ ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ “Denying Safe 

Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริต การติดตามทรัพย์สินคืน และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นปัญหาการหลบหนีการด�าเนินคดี 

ข้ามแดนของเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระท�าความผิดในคดีทุจริตและการโยกย้ายทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท�าความผิด 

ไปยังต่างประเทศ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส บางรัก กรุงเทพมหานคร
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         3. ส�ำนักงำน ป.ป.ท. จัดโครงกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุน

ชำวต่ำงชำติเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย 

           วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุน 

ชาวต่างชาติ พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. ที่มีต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ” 

เพือ่ประชาสมัพนัธ์บทบาท ภารกจิ ของศูนย์รบัเรือ่งร้องเรยีนส�าหรบันกัลงทนุชาวต่างชาติ ส�านกังาน ป.ป.ท. และ

เสรมิสร้างความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทย และช่องทางการร้องเรยีนกรณไีม่ได้รบัความ

เป็นธรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐแก่นักลงทุนชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ 

           อีกทั้งเพื่อเสริมสร้าง

ความเชื่อม่ันต่อระบบรับเร่ืองร้องเรียนและ

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีความ

ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีผู้บริหาร

ส�านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ท่ีเกี่ยวข้อง นักลงทุนชาวต่างชาติ ผู้แทนสถาน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 

ผู ้แทนสภาหอการค ้าต ่างประเทศประจ�า

ประเทศไทย ผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการค้าและการลงทุน 

รวมถึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องฟีนิกส์  

1 - 4 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ 

เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 โดยกองการ 

ต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญผู ้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่ ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมอืง กรมศุลกากร และกรมทีดิ่น มาร่วมเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูก้บันกัลงทนุฯ โดยมุง่หวงัว่าจะเป็น 

หน่วยขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีเครือข่ายเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ สามารถให้

ความช่วยเหลือ กรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือการใช้อ�านาจหรือดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ อันเป็นการปิดช่องทางหรือโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทุจริตเรียกรับเงินสินบนจาก 

ชาวต่างชาติให้ลดน้อยลง และสามารถยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption 

Perception Index : CPI) ให้สูงข้ึน กระตุ้นให้นักลงทุนหรือผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติมีความเช่ือมั่นในการตัดสินใจ 

เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศอย่างแท้จริง
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 1.3  การปรับปรุงกฎหมายของส�านักงาน ป.ป.ท. 

    1.3.1 ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562

         ก�าหนดแนวทางในการบรหิาร การจดัระบบ การขอและการอนญุาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มอบหมายให้ส�านักงาน ป.ป.ท. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ร้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ

    1.3.2 ระเบียบว่าด้วยเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของ 
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต พ.ศ. 2562

         ก�าหนดค่าเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ส�าหรับประธานกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตซ่ึงแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

    1.3.3 ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

         เป ็นการแก ้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ 

พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

ข้อเท็จจริง การมอบหมายพนักงาน ป.ป.ท. หรือ 

เจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. เพ่ือแสวงหาข้อมลูและพยานหลักฐาน 

การไต่สวนข้อเท็จจริง การแจ้งข้อกล่าวหา การจัดท�า

ส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ พนักงาน 

ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
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2. การตรวจสอบการทุจริตที่ส�าคัญ
 2.1  คดีต�ารวจเรียกรับเงินและปล่อยให้ร้านนาตารีอาบอบนวดเปิดให้มี
    การบริการค้ามนุษย์ เด็กหญิงอายุต�่ากว่า 18 ปี 
    สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ได้ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองสนธิก�าลังกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเข้าท�าการตรวจสอบและจับกุมบุคคล ที่สถาน

บริการนาตารีอาบอบนวด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

พบหญงิบรกิารแอบแฝงค้าประเวณ ีทัง้หมด 121 คน มกีาร 

ลกัลอบน�าหญิงอายตุ�า่กว่า 18 ปีมาค้าประเวณ ีจ�านวน 15 คน 

และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบของกลางที่ยึดไว ้

เป็นหลกัฐานในการพสิจูน์ความผดิ ได้แก่ สมดุบญัชีหลกัฐาน 

การจ่ายเงินของสถานบริการนาตารีอาบอบนวด ให้แก่  

เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน จ�านวน 2 เล่ม จ�าแนก

เป็น เล่มที่ 1 มีลักษณะเป็นสมุดปกแข็งสีเขียวหน้าปกระบุ 

อักษรภาษาอังกฤษ คือ COMPOSITION BOOK และเล่ม

ที่ 2 มีลักษณะระบุอักษรภาษาอังกฤษคือ ACCOUNT 

NOTE ซึง่ต่อมาผูด้แูลสถานบรกิารนาตารอีาบอบนวด และ

ท�าหน้าที่เชียร์แขก แจ้งว่า ตนเองเป็นผู้น�าเงินสดให้แก่ 
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เจ้าหน้าที่ต�ารวจ จ�านวน 4 ราย เป็นประจ�าทุกเดือน  

ต่อมากรมการปกครองได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวท้ัง 4 ราย รวมท้ังกล่าวหา 

เจ ้าหน ้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีชื่อระบุว ่า 

เรียกรับส่วย และสถานีต�ารวจนครบาลห้วยขวางได้ส่ง

เรื่องร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าวให้แก่ส�านักงาน ป.ป.ท. 

ด้วยเช่นกัน จากกรณีดังกล่าว ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้รับ 

และออกเลขคดเีป็นส�านวนคดีจนน�าไปสูก่ารด�าเนนิการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ได้มมีติรบัไว้ไต่สวนข้อเท็จจรงิและพจิารณาแล้ว

เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทั้ง 4 ราย  

มีความผิดทางอาญาและวินัย ส่วนผู ้ถูกกล่าวหาอีก 

จ�านวน 1 ราย มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ปัจจุบัน

อยูร่ะหว่างการพจิารณามคีวามเหน็ของพนกังานอยัการ 

ทัง้นี ้ผลส�าเสรจ็จากการไต่สวนข้อเท็จจรงิคดนีี ้กระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนษุย์ และกระทรวงยติุธรรม ของรัฐบาลไทย ได้น�า

ผลคดีดังกล่าว ใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกับผลงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานอืน่ๆ 

อาทิ กรมสอบสวนคดีพเิศษและส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ท� าการรายงานสถานการณ ์การค ้ ามนุษย ์ของ

ประเทศไทย ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 

ที่จะเลื่อนล�าดับเป็น Tier 1 ในปี พ.ศ. 2564
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 2.2  คดีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
    สบืเนือ่งจาก ผูถู้กกล่าวหาซึง่ด�ารงต�าแหน่ง ผูป้กครองนคิมสร้างตนเองล�าโดมใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี 

ซึง่มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอืและจ่ายเงนิให้กบัผูม้รีายได้น้อยและผูไ้ร้ทีพ่ึ่ง ของนคิมสร้างตนเอง

ล�าโดมใหญ่ แต่ปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560  

ผูถู้กกล่าวหา ได้เบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอดุหนนุสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย 

และผู้ไร้ที่พึ่ง ส่อไปในทางทุจริต กระท�าการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ 

ผู้ไร้ที่พึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ จ่ายเงินให้กับกลุ่มอาชีพซึ่งไม่ตรงกับค�าขอและ

การอนุมัติจ่ายเงินให้ผู้รับการสงเคราะห์ไม่ครบตามจ�านวนที่ระบุไว้ในใบส�าคัญรับเงิน จ�านวน 2,000 บาท  

แต่น�าเงินจ่ายเพียง จ�านวน 1,000 บาท ซึ่งมีราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จ�านวน 2,755 ราย ซึ่งจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท�าการทุจริตเบียดบังเงินไป จ�านวน 

2,755,000 บาท เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย เหตุเกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 

2560 สถานที่เกิดเหตุ นิคมสร้างตนเองล�าโดมใหญ่ อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. จึงได้มีมติ ชี้มูลความผิดทั้งคดีอาญา และชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรง แก่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ โดยได้มี

การจัดส่งส�านวนเพื่อด�าเนินคดีอาญาต่อพนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 3 จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน

อยู่ในระหว่างการพิจารณาด�าเนินการในชั้นพนักงานอัยการ
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 2.3  คดีทุจริตสวมตัวท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน อ�าเภอสังคม 
    จังหวัดหนองคาย
    สืบเนื่องจาก ผู ้ถูกกล่าวหา ซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งปลดัอ�าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ร่วมกัน

กับพวกอีก 9 ราย ได้ออกบัตรประจ�าตัวประชาชน

ให้บุคคลที่ไม่ใช่คนไทย จ�านวน 4 ราย โดยมีราษฎร

ในพื้นที่ค่อยให้การสนับสนุนการกระท�าความผิด 

ดังกล่าว เป็นการใช้โอกาสท่ีตนเองมีอ�านาจหน้าที ่

ในการออกบัตรประจ�าตัวประชาชน โดยเอาบุคคล

ที่เสียชีวิตแล้วและไม่พบว่ามีการแจ้งตาย หรือ

รายการของบุคคลท่ีไม่มีความเคลื่อนไหวทางข้อมูล

ทะเบยีนราษฎร น�ามาออกบตัรประจ�าตวัประชาชน

ให้ต่างด้าว ทั้ง 4 ราย เพื่อให้ได้ซ่ึงบัตรประจ�าตัว

ประชาชน เมือ่บคุคลต่างด้าวทีไ่ด้บตัรประชาชนไปแล้วกจ็ะน�าไปใช้สร้างความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ 

เช่น น�าไปเปิดบัญชีธนาคาร กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหา  

กับพวก เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย สถานที่เกิดเหตุ ณ ที่ว่าการอ�าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดทั้งคดีอาญา และชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงต่อผู้ถูกกล่าวหา

    คดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 ขอนแก่น ได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา จ�านวน  

9 หมายจับ โดยสามารถจับกุมตัวผู ้ถูกกล่าวหารายปลัดอ�าเภอ ตัวการส�าคัญซึ่งหลบหนีการจับกุมได้ที่ 

ต�าบลด่านศรีสุข อ�าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และผู ้ถูกกล่าวหารายอื่นๆ ที่แขวงคลองสองต้นนุ ่น  

เขตลาดกระบงั กทม. ในวนัที ่18 ธันวาคม 2562 พร้อมน�าตวัส่งศาลอาญาคดทีจุรติประพฤตมิชิอบภาค 4 จงัหวดั

ขอนแก่น และศาลได้พจิารณาคด ีโดยผูถู้กกล่าวหาทัง้หมดให้การรบัสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลจงึได้พพิากษา

ลงโทษจ�าคุกผู้ถูกกล่าวหา รายปลัดอ�าเภอ จ�านวน 8 ปี แต่ผู้ถูกกล่าวหา รับสารภาพจึงลงโทษจ�าคุก 4 ปี  

โดยไม่รอการลงโทษ ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายอื่นๆ ถูกลงโทษจ�าคุกตามล�าดับไป โดยผู้ถูกกล่าวหาทุกรายศาล 

ไม่รอการลงโทษแต่อย่างใด เพราะเห็นว่าเป็นคดีภัยความมั่นคงและผู้ต้องหารับสารภาพเนื่องจากจนด้วยพยาน

หลักฐาน
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 2.4  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
    ตามทีไ่ด้ปรากฏเป็นข่าวผ่านสือ่มวลชนต่าง ๆ  เกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการอาหารกลางวันนกัเรียนที่

ไม่ได้คุณภาพมีการบริหารจัดการไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ส่งผลให้เด็กนักเรียนรับประทานอาหารไม่ครบถ้วน

กระทบต่อภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีน ดงันัน้ ส�านกังาน ป.ป.ท. จึงได้ด�าเนนิการตรวจติดตามเฝ้าระวงัป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก พร้อมทั้งหาแนวทางมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  

ได้มีข้อห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีข้อสั่งการให้ กอ.รมน. และ ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันด�าเนินการ 

ตรวจตดิตามเฝ้าระวงัป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ พร้อมทัง้ให้ด�าเนนิการตามหน้าทีอ่�านาจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนเป็นไปตามหลักโภชนาการ มีการด�าเนินโครงการเป็นไปด้วย 

ความโปร่งใส ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการตรวจติดตามร่วมกับ กอ.รมน. สพฐ. กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น (สถ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงาน และก�าหนดแผน 

การปฏิบัติภารกิจ เป็น 3 ระยะ ดังนี้

    ระยะที่ 1 การตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก 
    ลงพืน้ทีเ่พือ่สุม่ตรวจเย่ียมตรวจตดิตามโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 

รวมทั้งส้ิน 93 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยได้ด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม – 

ธันวาคม 2562 ผลจากการลงพื้นที่สรุปในภาพรวมพบว่าทั้ง 93 โรงเรียนคุณภาพอาหารในขณะลงตรวจฯ  

อยู่ในระดับดี เป็นไปตามหลักโภชนาการ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ และพบว่ามี โรงเรียน 6 แห่ง 

มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต คณะท�างานฯ ที่ลงพื้นที่ ได้เสนอแนะและแนะน�าให้โรงเรียนด�าเนินการปรับปรุง 

การบรหิารจดัการในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมายทีก่�าหนด ส่วนกรณทีีม่พีฤตกิารณ์ส่อไปในทางทจุรติ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการตามหน้าที่อ�านาจ โดยได้ด�าเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง ส�านักงาน ป.ป.ช. 

    ระยะที่ 2 การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
    ส�านักงาน ป.ป.ท. ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในประสานการปฏิบัติ และประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ดงัน้ี 1. กอ.รมน. 2. สพฐ. และศปท.กระทรวงศกึษาธกิาร 3. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ และ ศปท. กระทรวง

มหาดไทย เพ่ือสร้างความร่วมมอืในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติโดยได้น�าข้อมูลจากการลงพืน้ที ่ในระยะ

ที่ 1 พิจารณา ถอดบทเรียน เพื่อจัดท�าข้อเสนอ แนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    ระยะที่ 3 การตรวจติดตาม
    ส�านกังาน ป.ป.ท. ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการประสานการปฏบิตัใินการด�าเนนิการสุม่ตรวจติดตาม

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ร่วมกับ กอ.รมน. สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน 

การทุจริต อีกจ�านวน 2 รอบ (อาจมีการตรวจซ�้าโรงเรียนเดิม ในระยะที่ 1 และ เพิ่มเติมโรงเรียนแห่งใหม่) รอบที่ 1  

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 และสรุปผล 

การด�าเนินงานน�าเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีต่อไป 
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 2.5  การจัดซื้อพัสดุส�าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ด้วยมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัย มาโดยตลอด ทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 

เพ่ือดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ปรากฏข่าวสารในสื่อต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากเครือข่ายต่อต้าน

การทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท. เรื่องการจัดซื้อพัสดุส�าหรับป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ทีห่น่วยงานภาครฐัในท้องถิน่มกีารจดัซือ้จดัจ้างในราคาทีส่งูเกนิกว่าทีค่วรจะเป็นหรอืไม่เป็นไปตามความต้องการ

ตามสถานการณ์ที่แท้จริงในหลายพื้นที่ 

    ส�านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 74 หน่วยงาน ภายใน 

37 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี 

ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์ อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี 

นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มหาสารคาม ล�าพูน เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ราชบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี 

นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สงขลา และกรุงเทพมหานคร พบพฤติการณ์ความผิดปกติในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เพิม่เตมิ รวมทัง้สิน้จ�านวน 35 แห่ง ทัง้นี ้ได้ส่งผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบือ้งต้นส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่แล้ว ซ่ึงจากการ 

ตรวจสอบพบพฤติการณ์ที่ผิดปกติ จ�านวน 17 รูปแบบ ดังนี้ 

    1)  ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น

    2)  ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ

    3)  ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

    4)  น�าพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว

    5)  ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม

    6)  ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง

    7)  จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่

    8)  จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอ�านาจอนุมัติ

    9)  จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจ�าเป็น

    10)  มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการน�าเสนอ

    11)  คู่สัญญาและร้านคู่เทียบอาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
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    12)  เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัทหรือร้านค้า เพื่อขอน�าชื่อบริษัท

หรือร้านค้า นั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน

    13)  คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ท�าการตรวจรับจรงิ แต่มเีจ้าหน้าทีน่�าเอกสารการตรวจรบั มาให้ลง

ลายมือชื่อ

    14)  มกีารซือ้ขายกบัรฐัวสิาหกจิบางแห่งทีท่�าหน้าทีเ่ป็นคนกลางจดัหาสนิค้าทัง้ทีห่น่วยงานดงักล่าว

ไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา

    15)  ผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คส่ังจ่ายเข้า

บัญชีตนเอง

    16)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 5 แห่ง ท�าการยกเลิกการจัดซื้อ เมื่อถูกหน่วยงานของรัฐ

ตรวจสอบ

    17)  ผู้รับจ้างเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ

 2.6  การจ่ายเงินสงเคราะห์ผูม้รีายได้น้อยและไร้ทีพ่ึ่ง เงนิทนุประกอบอาชีพ  
    ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้ด�าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลบางคนที อ�าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 33,250 บาท กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ 

จ�านวน 25 ราย วิธีด�าเนินโครงการ คือ อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและรวม

กลุม่ฝึกอาชีพจากวตัถดุบิในพืน้ที ่และเมือ่ด�าเนนิการฝึกอบรมเสรจ็ ศูนย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่งจงัหวดัสมทุรสงคราม

ก�าหนดแผนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ�านวน 

25 ราย ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท แต่เมื่อวันสิ้นสุดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ผู้อ�านวยการ 

ศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่จงัหวดัสมทุรสงครามกลบัจ่ายเงนิให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ�านวน 25 ราย ๆ  ละ 1,000 บาท  

รวมเป็นเงนิ 25,000 บาท เป็นเหตใุห้ผูเ้ข้าอบรมทีมี่สิทธไิด้รบัเงินสงเคราะห์ไม่ได้รบัเงนิสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท  

รวมความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท ซึ่งต่อมา ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเงิน จ�านวน 50,000 บาท  

ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์นั้นถูกน�ามาใช้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเชื้อเห็ด 

ให้แก่กลุ่มฝึกอาชีพที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ดังกล่าว

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 81



    จากการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นของส�านักงาน ปปท.เขต 7 ปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐาน

เพยีงพอว่า เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูร้บัผดิชอบการจ่ายเงนิสงเคราะห์กระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าที ่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

กระท�าการทจุรติในภาครฐั จากน้ัน คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิได้ด�าเนนิไต่สวนข้อเทจ็จริง รวบรวมพยาน

หลักฐานและเสนอรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เสียงข้างมาก 

มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดว่า การกระท�าของผู้อ�านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นความผิด 

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 162 และตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน มาตรา 85 (1) การกระท�าของพนักงานราชการ ต�าแหน่ง นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ มีมติ เสียงข้างมาก ไม่ชี้มูลความผิดโดยให้ข้อกล่าวหาตกไป 

    ในการด�าเนนิการทางวนิยั ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้ส่งรายงานวนิจิฉยัชีม้ลูของคณะกรรมการ ป.ป.ท.และ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือพิจารณาโทษวินัย

ร้ายแรงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย จากนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีค�าสั่งลงโทษปลดออก

จากราชการและส่งส�าเนาค�าสัง่ฯ ดงักล่าวให้ส�านกังาน ป.ป.ท. ทราบ ส�าหรบัการด�าเนนิคดอีาญาส�านักงาน ป.ป.ท. 

ได้ส่งส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบส�านวนให้ส�านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 

(สมุทรสงคราม) ด�าเนินคดีต่อไป
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3. คดีทุจริตที่ศาลมีค�าพิพากษา
 3.1  ไต่สวนข้อเท็จจรงิเบือ้งต้นกรณกีล่าวหาพนกังานองค์การสะพานปลา 
    ทุจริตต่อหน้าที่ 
    กรณีกล่าวหาพนักงานองค์การสะพานปลา ทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหา

ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี6 องค์การสะพานปลา มหีน้าท่ีจดัเกบ็เงินรายได้ของส�านกังานสะพานปลา 

กรุงเทพจากผู้ประกอบการภายในสะพานปลากรุงเทพ อาศัยโอกาสที่ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ดังกล่าว เก็บเงิน 

จากผูป้ระกอบการหลายรายแล้วไม่น�าส่งให้กบัส�านกังานสะพานปลากรงุเทพ องค์การสะพานปลา แต่กลบัน�าเงนิ

ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบกิจการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้องค์การสะพานปลาได้รับความเสียหาย  

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มมีตชิีม้ลูความผดิผูถ้กูกล่าวหาว่า มคีวามผิดอาญาตามพระราชบญัญติัว่าด้วยความผดิ

ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 และมาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 90 และมาตรา 91 และมคีวามผดิวนิยัร้ายแรงตามข้อบงัคบัองค์การสะพานปลาว่าด้วยระเบยีบวินยั 

การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 วรรคสาม และข้อ 12 วรรคสอง 

    พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ�าเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

เป็นคดีหมายเลขด�าท่ี อท. 124/2562 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีค�าพิพากษา

เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อท.19/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางไต่สวนจากการพิจารณาของศาลอาญา

คดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง ประกอบรายงานการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ข้อเทจ็จรงิ 

รับฟังเป็นที่ยุติว่า องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งมาตรา 9 ให้โอนกิจการทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญา

และภาระผกูพนัทัง้สิน้ อนัเกดิขึน้จากการด�าเนนิการจัดต้ังแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณแผ่นดินให้

แก่องค์กรสะพานปลา องค์การสะพานปลา จงึมทีนุทัง้หมดหรือทุนเกนิกว่าร้อยละห้าสบิเป็นของรฐั ขณะเกดิเหตุ

จ�าเลยเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 6 แผนกผลประโยชน์ ส�านักงาน

สะพานปลากรุงเทพ จึงเป็นพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  

การบัญชี การงบประมาณ การเรียกเก็บเงิน การรักษาเงิน การรับเอกสารใบแจ้งหนี้ การรับเงินค่าธรรมเนียม  

ค่าใช้สถานที ่ค่าผลประโยชน์ตอบแทน และค่าบรกิารอ�านวยความสะดวกต่างๆ เกีย่วกบัการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น�า้ 

และการบรกิารอืน่ๆ ขององค์การสะพานปลาจากผูป้ระกอบการซ้ือขายสตัว์น�า้ ผู้ใช้บรกิารในสะพานปลากรงุเทพ 

ในการรับเงินดังกล่าว จ�าเลยมีอ�านาจและหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินชั่วคราวและเก็บรักษาเงิน

ทีไ่ด้รบั แล้วสรุปรายการรับจ่ายเงินประจ�าวันส่งมอบเงนิและใบเสรจ็รบัเงนิเอกสารประกอบการรบัเก็บเงนิต่อหัวหน้า 

แผนกบัญชีหรือพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือจ�าเลยมีหน้าที่น�าเงินที่เก็บรักษาฝากเข้าบัญชี

ธนาคารขององค์การสะพานปลาในวันท�าการถัดไปตามข้อบงัคบัองค์การสะพานปลาว่าด้วยการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ  

และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จ�าเลยซ่ึงให้การรับสารภาพกระท�าผิดตามฟ้องหรือไม่  
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ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จ�าเลยซึ่งเป็นพนักงานในองค์การของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใช้โอกาสที่มีหน้าที่ 

ซือ้ ท�า จดัการ หรอืรกัษาทรพัย์ขององค์การสะพานปลารับเงินจากผู้ประกอบการรวม 9 คร้ัง แต่ไม่น�าส่งองค์การ

สะพานปลาเบียดบังเอาไปเป็นของจ�าเลยรวมเป็นเงิน 1,200,726.30 บาท ได้มีการหักช�าระบางส่วนคงเหลือ 

1,185,803.80 บาท พยานหลักฐานเท่าที่ได้จากการไต่สวนพยานโจทก์ประกอบส�านวนการไต่สวนของ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั จงึรบัฟังได้เป็นทีพ่อใจว่าจ�าเลยได้กระท�าผดิจรงิตามค�าฟ้อง  

แต่ความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผิดของพนกังานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 

4 มาตรา 11 นั้น เห็นว่า เมื่อปรับบทลงโทษจ�าเลยตามมาตรา 4 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว กรณีไม่จ�าเป็นต้องปรับบทตาม 

มาตรา 11 ซึ่งเป็นบทท่ัวไปอีก พิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน 

ในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2502 มาตรา 4 จ�าเลยกระท�าผิดหลายกรรมต่างกนัให้ลงโทษทกุกรรมเป็น

กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 9 กระทง จ�าคุกกระทงละ 5 ปี จ�าเลยให้การรับ

สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้

กระทงละก่ึงหนึ่ง คงจ�าคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวมจ�าคุก 18 ปี 54 เดือน และให้จ�าเลยคืนเงินจ�านวน 

1,185,803.80 บาท แก่องค์การสะพานปลา ผู้เสียหาย ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์คดีจึงถึงที่สุด

 3.2  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งจ�าคุกเจ้าหน้าที่ 
    บริหารงานศูนย์เยาวชน ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว  
    กรุงเทพมหานคร
    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สั่งจ�าคุก 

เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์เยาวชน ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 10 ปี 30 เดือน  

ศาลอุทธรณ์ มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ยืนตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม)

    โจทก์ฟ้องว่า ขณะเกิดเหตุจ�าเลยรับราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ศูนย์เยาวชน 6 ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

ศูนย์เยาวชนบางกะปิ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินการน�าเงินฝากและการถอนเงินบ�ารุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ  

มีอ�านาจหน้าที่ ท�า จัดการ หรือรักษาเงินบ�ารุงของศูนย์เยาวชนบางกะปิ โดยมีหน้าท่ีรับเงินค่าสมัครและ 

ค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการภายในศูนย์เยาวชนบางกะปิ แล้วน�าฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

และมีหน้าที่เบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อน�าไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนของวิทยากรพัฒนาทักษะกิจกรรม

ลีลาศ กิจกรรมเทควันโด และกิจกรรมแอโรบิก ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าศูนย์เยาวชนบางกะปิ พฤติการณ์การ 

กระท�าผดิ กล่าวคอื จ�าเลยได้รบัเงนิค่าสมคัรและค่าใช้บรกิารต่างๆ จากผูม้าใช้บรกิารภายในศนูย์เยาวชนบางกะปิ

ไว้ในความครอบครอง ซึ่งจ�าเลยมีหน้าที่น�าเงินจ�านวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) แต่แล้ว

จ�าเลยกลับเบียดบังเอาเงิน จ�านวน 375,705 บาท ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ จ�าเลยในฐานะ 

เจ้าพนกังานได้เบิกเงินจากต้นสงักดัเพือ่น�าไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนของวทิยากรพัฒนาทกัษะกิจกรรมลีลาศ กิจกรรม 

เทควันโดและกิจกรรมแอโรบิก ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์เยาวชนบางกะปิ จ�านวน 55,500 บาท แต่ไม่น�าเงิน

ดงักล่าวจ่ายให้วทิยากร กลบัเบยีดบงัเป็นของตน ดังน้ัน ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว กรุงเทพมหานคร 

ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน จ�านวน 431,205 บาท 

รายงานประจำาป ี   256384



    กองปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 4 ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้ส่งตัวจ�าเลยให้พนักงานอยัการ ส�านกังาน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 2 ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ�าเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาว่า จ�าเลย

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จ�าคุกกระทงละ 5 ปี  

รวม 5 กระทง จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ�าคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 5 กระทง จ�าคุก 10 ปี 30 เดือน 

ให้จ�าเลยคืนหรือชดใช้ท่ีเบียดบังไป จ�านวน 431,205 บาท แก่ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

กรุงเทพมหานคร จ�าเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจ�าเลยไม่ฎีกา คดีถึงที่สุดแล้ว

 3.3  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งจ�าคุกอดีต 
    เจ้าพนักงานธรุการด้านการเงิน ส�านกังานปลดัส�านกันายกรัฐมนตรี  
    คนละ 50 ปี 
    โจทก์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจ�าเลย เป็นพนักงานราชการต�าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส�านักงาน 

โฉนดชุมชน และจ�าเลยเป็นพนักงานราชการต�าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ช่วยราชการส�านักงานโฉนดชุมชน 

สังกัดส�านักงานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิานหน้าท่ีด้านธุรการ ด้านการเงนิ ด�าเนนิการ

เก่ียวกับการประชุม จัดท�าเอกสารการประชุม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมของส�านักงานโฉนดชุมชน 

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จ�าเลยทั้งสองคดีดังกล่าว จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเป็นเจ้าพนักงานตาม

กฎหมาย โดยมีพฤติการณ์การกระท�าความผิด กล่าวคือจ�าเลยทั้งสองได้ร่วมกันปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

และรับเอาเงินไปแบ่งกัน โดยในกรณีมีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จริง  

จ�าเลยจะเป็นผูป้ลอมลายมอืชือ่ของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ  ส่วนจ�าเลยจะเป็นผู้ลงลายมือ

ช่ือรับเงินทีก่องคลงั ส่วนในกรณไีม่มกีารประชมุ จ�าเลยทัง้สองจะร่วมกนัท�าเอกสารการเบกิจ่ายปลอมและปลอม

ลายมือช่ือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีคณะกรรมการหรือ 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มาประชุม และปลอมลายมือชื่อของผู้อ�านวยการส�านักงานโฉนดชุมชนในบันทึก 

การจ่ายเงิน แล้วน�าเงินที่ได้มาแบ่งกันซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้อ�านวยการส�านักงาน

โฉนดชมุชน และผูเ้กีย่วข้องทุกคนให้การยนืยนัว่าลายมอืชือ่ในเอกสารต่าง ๆ  นัน้ไม่ใช่ลายมอืชือ่ของตน ส�านกังาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและทางราชการ ได้รับความเสียหาย จ�านวน 925,448 บาท
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    กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

สภ.เมืองนครปฐม เพื่อติดตามจับกุมจ�าเลยและส่งตัวจ�าเลยให้อัยการฟ้องศาล ต่อมาศาลมีค�าพิพากษาว่า จ�าเลย

ทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เดิม) มาตรา 161 (เดิม) มาตรา 162 (1)(เดิม) มาตรา 

265 (เดิม) มาตรา 268 วรรคแรก และความผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมาตรา 91 เมื่อเป็นความผิด 

ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเบียดบังทรัพย์ อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด 

แต่เป็นเพยีงบทเดยีว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ทัง้นีจ้�าเลยทัง้สองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 รวมจ�าคุก

จ�าเลย 50 ปี 150 เดือน และจ�าคุกจ�าเลย 140 ปี 420 เดือน แต่เนื่องจากความผิดตามมาตรา 147 (เดิม)  

ระวางโทษจ�าคุกขั้นสูงเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงลงโทษจ�าคุกจ�าเลยทั้งสองคนละ 50 ปี 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (3) ค�าขอให้จ�าเลยคืนเงินแก่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีให้ยก 

เนื่องจากจ�าเลยน�าเงินจ�านวนดังกล่าวมาวางศาลเพื่อชดใช้แก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้ว

 3.4  พนักงานธนาคารปลอมและใช้ใบถอนเงิน ถอนเงินจากบัญชีลูกค้า
    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มีค�าพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะ

กรรมการ ป.ป.ท. มีมติช้ีมูลความผิด ส�านวนในความรับผิดชอบของส�านักงาน ปปท.เขต 7 คดีนี้ขณะเกิดเหตุ

จ�าเลยเป็นพนักงานธนาคารออมสิน ส�านักงานธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรี ต�าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 4 ได้

ใช้โอกาสท่ีตนมีหน้าที่พนักงานเทลเลอร์ผู้มีหน้าท่ีเบิกถอนเงินด�าเนินการใช้เอกสารใบถอนเงินปลอมใบเบิกถอน

เงนิเอง ออกจากบญัชเีงนิฝากของเจ้าของบญัชธีนาคารออมสินหลายคร้ังต่อเนือ่งกนัแล้วเบยีดบงัเอาเงินดังกล่าว

เป็นของจ�าเลยหรอืเป็นของผูอ้ืน่โดยทจุรติหรอืโดยทุจริตให้ผู้อืน่เอาเงินจ�านวนดังกล่าวไปเสีย ประการท่ีน่าจะเกดิ

ความเสยีหายแก่เจ้าของบญัช ีธนาคารออมสนิ ผูอ้ืน่ หรอืประชาชน รวมความเสยีหายทัง้สิน้เป็นเงนิ จ�านวน 1,405,000 บาท  

ต่อมาภายหลังจ�าเลยได้ชดใช้เงินจ�านวนดังกล่าวคืนบัญชีลูกค้าธนาคารออมสินครบถ้วนแล้วก็ตาม

    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามระราชบัญญัติว่าด้วย 

ความรับผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิด 

หลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จ�าคุกกระทงละ 1 ปี จ�าเลย

ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง 

คงจ�าคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 24 กระทง เป็นจ�าคุก 144 เดือน

 3.5  ทจุรติซ่อมตูก้ระจกบานเลือ่นใส่เอกสารและจ้างซ่อมอปุกรณ์ห้องน�า้ชาย
    เมือ่ระหว่างวนัท่ี 4 ตุลาคม 2547 จ�าเลยได้จดัท�าบนัทกึขออนมุตัจ้ิางซ่อมตูก้ระจกบานเลือ่นใส่เอกสาร

และจ้างซ่อมอปุกรณ์ห้องน�า้ชาย ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยขออนมุตัจ้ิางโจทก์และได้รบั

อนุมัตแิล้ว ต่อมาจ�าเลยได้ด�าเนนิการจดัท�าใบส�าคญัเบิกจ่ายเงนิเทจ็ โดยจดัท�าเอกสารประกอบด้วยใบส�าคญัจ่าย 

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2547 บันทึกขออนุมัติจัดซ่อมตู้กระจกบานเลื่อน ประจ�าแผนกพร้อมแต่งตั้งกรรมการ 3 คน 

ตามที่ได้รับอนุมัติ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 หนังสือส่งมอบงานจ้าง ของโจทก์ ผู้รับจ้าง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547 

ซึ่งจ�าเลยลงลายมือชื่อผู้รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยโจทก์ยังไม่ได้ท�างานท่ีจ้างจริง และจ�าเลยได้จัดท�าบันทึก
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ตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 อันเป็นเท็จ น�าไปให้คณะกรรมการ

ตรวจรบังานโดยทีผู่ร้บังานจ้างยงัไม่ได้ท�างานจ้างแต่อย่างใด จ�าเลยได้จดัท�าบนัทึกขออนมุตัซ่ิอมอปุกรณ์ห้องน�า้ชาย  

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน หนังสือส่งมอบงานจ้างของโจทก์ ผู้รับจ้าง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547  

ซึ่งจ�าเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และโจทก์ ยังไม่ได้ท�างานที่จ้างจริง และจ�าเลยได้จัดท�า

บันทึกตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอันเป็นเท็จ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 น�าไปให้ 

คณะกรรมการตรวจรบังานจ้างซ่อมอปุกรณ์ห้องน�า้ชายลงลายมอืชือ่ตรวจรับงานจ้างโดยทีผู่รั้บจ้างยงัไมได้ท�างาน

จ้างแต่อย่างใด

    ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 8 พพิากษาว่า จ�าเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วย 

ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 การกระท�าของจ�าเลยเป็น 

กระท�าการอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผดิไป ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 91 จ�าคกุกระทงละ 1 ปี รวม 3 กระทง จ�าคกุ 3 ปี จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพจิารณา 

มีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จ�าคุกกระทงละ 6 เดือน คงจ�าคุก 

18 เดือน

 3.6  เบียดบังเอาทรัพย์ของราชการ
    ขณะเกิดเหตุจ�าเลยรับราชการต�ารวจ ต�าแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีต�ารวจภูธรสะท้อน อ�าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา จ�าเลยเบิกสิ่งของหลวงเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ คือ 1) รถจักรยานยนต์ ราคาเท่าใดไม่ปรากฏชัด  

2) อาวุธปืนขนาด .38 จ�านวน 1 กระบอก ราคา 12,490 บาท 3) กระสุนปืนขนาด .38 จ�านวน 12 นัด ราคา

เท่าใดไม่ปรากฏชัด 4) วิทยุสื่อสารยี่ห้อไอค่อม จ�านวน 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จ�าเลยได้เบียดบังเอาทรัพย ์

ทั้ง 4 รายการดังกล่าวไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต หลังเกิดเหตุจ�าเลยได้น�าทรัพย์รายการที่ 1 และ 3  

มาคนืให้แก่ผูเ้สยีหายแล้ว ส่วนทรพัย์รายการที ่2 และ 4 ยงัไม่ได้คนืแต่จ�าเลยได้ชดใช้ราคาบางส่วนเป็นเงนิ จ�านวน 

10,649 บาท ขอให้ลงโทษจ�าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 มาตรา 158 และชดใช้

ราคาทรัพย์ที่ยังคืนไม่ครบ จ�านวน 2,349 บาท

    ค�าพพิากษา จ�าเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดมิ) ,158 (เดมิ) การกระท�า 

ของจ�าเลยเป็นความผดิกรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) 

ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ�าคุก 5 ปี จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�าคุก 

2 ปี 6 เดือน ส่วนที่โจทก์ขอให้จ�าเลยใช้ราคาอาวุธปืนและวิทยุสื่อสาร ที่ยังไม่ได้คืนนั้น ปรากฏว่าในระหว่าง

พิจารณาจ�าเลยได้น�าเงิน จ�านวน 2,349 บาท มาวางต่อศาลเพ่ือชดใช้ราคาให้แก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้ว  

จึงยกค�าขอในส่วนนี้
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ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส�านักงาน ป.ป.ท. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ
หน่วย

วัด

ผลการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ที่ได้

ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพ

ลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นประจ�าปี

ของประเทศไทย

คะแนน 36 คะแนน 36 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของเรือ่งร้องเรยีนการทจุริต

ในภาครัฐแล้วเสร็จและเสนอคณะ

กรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้ 

(กรณีเรื่องคงค้าง)

ร้อยละ ร้อยละ 

65

ร้อยละ 

62.30

เรื่องคงค้างทั้งหมด 

2,799 เรื่อง 

ด�าเนินการได้ 

1,744 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของเรือ่งร้องเรยีนการทจุริต

ในภาครฐั แล้วเสรจ็และเสนอคณะ

กรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้ 

(กรณีเรื่องรับใหม่)

ร้อยละ ร้อยละ 

60

ร้อยละ 

56.24

เรื่องรับใหม่

ทั้งหมด 1,835 

เรื่อง ด�าเนินการ

ได้ 1,032 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติ

ที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จ

จริงได้แล้วเสร็จ (กรณีเรื่องคงค้าง)

ร้อยละ ร้อยละ 

15

ร้อยละ 

17

ส�านวนไต่สวนคง

ค้างทั้งหมด 

2,211 เรื่อง

ด�าเนินการได้

493 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติ

ที่จัดท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จ

จรงิได้แล้วเสรจ็ (กรณีเร่ืองรบัใหม่)

ร้อยละ ร้อยละ 

26

ร้อยละ 

20.21

ส�านวนไต่สวน

รับใหม่ทั้งหมด 

945 เรื่อง

ด�าเนินการได้

191 เรื่อง
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รายการ
หน่วย

วัด

ผลการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ที่ได้

ตัวชี้วัดประเมินผู้บริหำรองค์กำร 

ตัวชี้วัดที่ 1  การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น�้ามัน) ร้อยละ ≥ร้อยละ 10 >ร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 2  มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ ลดขยะ  
4 ประเภทให้

ได้ตาม 
เป้าหมาย 
ที่ก�าหนด

ลดขยะ  
4 ประเภทได้
ตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด

- ลดขยะมูลฝอย
ส่งก�าจัดลดลง
ร้อยละ 10

- ลดถุงพลาสติก 
หูหิ้วร้อยละ 30 
ขึ้นไป

- ลดแก้วน�้า
พลาสติกใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง  
(ร้อยละ 30)

- ลดโฟมบรรจุ
อาหารได้  
(ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัดที่ 3 การก�ากับดูแลคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การ 

คะแนน ผลประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 85

ผลประเมิน 
ITA ร้อยละ 

87.15

ตัวชี้วัดที่ 4 ภาวะผู้น�า คะแนน 8 คะแนน 8.69 
คะแนน

ประ เ มิ น จ าก ใ ต ้
บังคับบัญชาด้วยวิธี
การส�ารวจ Survey 
Online จากระบบ
ข อ ง ส� า นั ก ง า น 
ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 5 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือ
การบริหารงานขององค์การ

จ�านวน 3 ประเด็น
หลัก  

8 ประเด็น
ย่อย

3 ประเด็น
หลัก  

8 ประเด็น
ย่อย 

(ด�ำเนินกำร 
ได้ครบถ้วน)

ประเมินจากหลัก
ฐานประกอบผล
การด�าเนินงานตาม
เ ก ณ ฑ ์ ตั ว ช้ี วั ด
จ�านวน 3 ประเด็น
หลกั 8 ประเดน็ย่อย
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รายการ
หน่วย

วัด

ผลการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ 6 การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิิทลั
ในองค์การ

จ�านวน 5 ประเด็น
หลัก  

9 ประเด็น
ย่อย

5 ประเด็น
หลัก  

9 ประเด็น
ย่อย 

(ด�ำเนินกำร 
ได้ครบถ้วน)

ประเมินจากหลัก
ฐานประกอบผล
การด�าเนินงานตาม
เ ก ณ ฑ ์ ตั ว ช้ี วั ด
จ�านวน 5 ประเด็น
หลกั 9 ประเดน็ย่อย

ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์การ

คะแนน 8 คะแนน 9.15 
คะแนน

ประ เ มิ น จ าก ใ ต ้
บังคับบัญชาด้วยวิธี
การส�ารวจ Survey 
Online จากระบบ
ข อ ง ส� า นั ก ง า น 
ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 8 การเสริมสร ้ างขวัญก�าลั ง ใจ/ 
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คะแนน 8 คะแนน 8.69 
คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 9 การบูรณาการข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงาน

จ�านวน 3 ประเด็น
หลัก 

3 ประเด็น
หลัก 

ประเมินจากหลัก
ฐานประกอบผล
การด�าเนินงานตาม
เ ก ณ ฑ ์ ตั ว ชี้ วั ด ที่
ก�าหนด จ�านวน 3 
ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดที่ 10  การชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อ

สถานการณ์

จ�านวน ด�าเนินการ

ชี้แจงประเด็น

ให้ครบถ้วน

ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด

ส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้ถูกเคาะ

ประเดน็ให้ต้องชีแ้จงประเดน็ใดๆ ใน

กลุ่มไลน์ผู้บริหาร และไม่มีประเด็น

ข่าวปลอมที่ต้องชี้แจง จึงได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้

หมำยเหตุ
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้ไม่ต้องน�ำผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนรำชกำรมำประเมนิตำมมำตรกำร

ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงให้ทุกส่วนราชการด�าเนินการเพียงรายงาน

ผลการด�าเนนิงาน และถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวกิฤตโควดิ 19 (COVID-19) ดงักล่าว



1) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

 วันที่  2 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาพฒันาภมูทิศัน์รมิแม่น�า้เจ้าพระยาถวายพระราชกศุลเนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2) พิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
และ นายพฒิุพงษ์ เลศิสถติย์ ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพธิที�าบญุตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  
เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
(13 ตุลาคม 2562) ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ต่อจากนั้น ประธานกรรมการ ป.ป.ท.  
และ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพธิถีวายพวงมาลาและพธิถีวายบงัคม หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
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4) พิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 

 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล 
เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ  
ภาคเอกชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

3) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพ่ือถวายพระราชกุศลและน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”

 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษตัรย์ิไทย” เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) โดยร่วมพัฒนาปรับ 

ภูมิทัศน์ ท�าความสะอาดคู คลอง ทาสีริมทางเท้า/ราวเหล็ก เพื่อถวายพระราชกุศลและ 

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าว ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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5) กจิกรรมจติอาสาปรับภูมทิศัน์ ท�าความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศล
และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุเนือ่งในโอกาสวันพระราชสมภพ รชักาลที ่4 

 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู ้ช ่วยเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ท�าความสะอาด

ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองใน

โอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมท�า

กิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วก�าแพงวัด ใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ ฉีดน�้าท�าความสะอาด

ลานวัด ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว ณ วดัโสมนสัวหิาร 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

6) พิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร

พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  

ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและ 

พิธีถวายบังคมหน้า พระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
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7) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ถวายพระราชกุศลและน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย 
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 
ท�าความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมท�าความสะอาด 
ตู้รถไฟบริเวณชานชาลา และทาสีรั้ว ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ดังกล่าว ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวล�าโพง ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

8) พิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 5” 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ
นายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 5 ที่ โดยม ี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมแสดงออกซ่ึงความจงรัก
ภักดีและน ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยพร้อม
เพรียงกัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร
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9) พิธถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของส�านักนายกรฐัมนตรี ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

 วันที่  31 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส�านักนายกรัฐมนตรี 
น้อมน�าถวาย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวาย 
ผ้าพระกฐนิพระราชทานส�านกันายกรฐัมนตร ีประจ�าปี 
พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
หัวหน ้าส ่วนราชการ และพันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
คณะผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว 

10) กจิกรรมเดิน-วิง่ “Good Guy Run” Run For Goodness “วิง่รวมพลงัสร้าง
ความดีที่ยั่งยืน” 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
พร้อมด้วยนายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี รณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของส�านักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อ
ต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สสส. และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่าย ณ ส�านักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 
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11) ร่วมปลุกกระแสกระตุ้นจิตส�านึกคนไทยทุกภาคส่วน “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
รณรงค์กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562” 

 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เพ่ือประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจ.นนทบุร ีโดยมผีูบ้รหิารส�านกังาน ป.ป.ช. 
ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
ณ บริเวณชั้น 1 ตึกบัญชาการ ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 จากนั้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
ส�านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจ�าปี 2562 โดยกล่าวถึงดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI)

12) พิธลีงนาม MOU การด�าเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทจุริตการจ้างงานคนพิการ
ระหว่างกระทรวงแรงงาน กบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
เรื่อง การด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ ระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยนายสุทธิ สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งมีส�านักงาน 
ป.ป.ท. โดย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  
ทั้งนี้ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ตึกบัญชาการ 1  
ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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14) ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์” 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. 
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 เพื่อถวายพระราชกุศลและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยร่วมกจิกรรมท�าดินปุย๋บ�ารุงต้นไม้ และน�าดินปุย๋ไปบ�ารุงต้นไม้ในพ้ืนทีร่อบ
สนามหลวง โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมดงักล่าว ณ บรเิวณ
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

13) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองใน 
วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ รัชกาลที ่9 และวนัพ่อแห่งชาต ิประจ�าปี 2562 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พร้อมด้วย พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ  
ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู ้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร เป็นวนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2562 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ และ เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพธิถีวายพานพุม่ดอกไม้ และพธิถีวายบังคม หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในนามหน่วยงาน (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ทั้งนี ้
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวน�า
ถวายราชสดุดีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม
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15) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เน่ืองในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจ�าปี 2562 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อม 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เชิญชวนทุกภาคส่วน “เดินหน้าล่าโกง” ร่วมกับภาคี
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 6  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาทภารกิจโดยน�าเสนอผลการศึกษารูปแบบทุจริตในภาครัฐ เพ่ือสร้างการรับรู้ 
และเข้าใจถึงวิธีการ รวมถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

16) ร่วมพิธีรับเสด็จพระราชด�าเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารคเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พันต�ารวจโท วันนพ 
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ
นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ร่วมรบัเสดจ็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย 
พระราชวงศานุวงศ์ในกาลเสด็จพระราชด�าเนิน 
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 
2562 ณ บรเิวณเชิงสะพานพระราม 8 กรงุเทพมหานคร

รายงานประจำาป ี   256398



17) พิธลีงนามค�ารับรองในการปฏิบัตริาชการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 วนัที ่23 ธันวาคม 2562 พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน
ในพิธีลงนามค�ารับรองในการปฏิบัติราชการ ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กับผู้บริหารส�านักงาน 
ป.ป.ท. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยน�านโยบายสู่ปฏิบัติ และ 
ติดตามประเมินผลการท�างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด ณ ห้อง Wanda Grand Ballroom A ชั้น 5  
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 วันที่ 1 มกราคม 2563 พันต�ารวจโท วันนพ  

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พร้อมด้วยนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  

ผู ้ช ่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะ 

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน 

ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง

18) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 
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20) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช 

 วันที่ 6 เมษายน 2563 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทน ส�านักงาน 
ป.ป.ท. ร่วมพิธวีางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์  
เชิ งสะพานปฐมบรมราชานุสรณ ์  ห รือสะพานพุทธฯ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

19) งานสถาปนา ส�านักงาน ป.ป.ท. ครบรอบ 12 ปี 

 วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รฐัมนตร ีเป็นประธาน ในพธีิเปิดงานเน่ืองในโอกาสครบรอบการ
สถาปนา 12 ปี ส�านักงาน ป.ป.ท. (25 มกราคม 2563) พร้อม
มอบนโยบายการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 และมอบโล่รางวัลข้าราชการ
พลเรอืนสามญัและพนกังานราชการดเีด่นของส�านกังาน ป.ป.ท. 
โดยมี พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู ้บริหาร 
ข้าราชการ กว่า 300 คน เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี
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 วันที่ 9 เมษายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ  

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานในพธิมีอบเกยีรติบัตรและเข็มเชิดชเูกยีรติ

ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับ 

คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี  

พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 

2563) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณ

ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ�านวน 2 ราย ได้แก่  

นายจงเจิด นาไร นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการพิเศษ 

สังกัดกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 และว่าที ่

ร้อยโท เจนรบ พละเดช นกัสบืสวนสอบสวนช�านาญการ 

สังกัดกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต รักษาการ 

ในต�าแหน่งนกัวชิาการยตุธิรรมช�านาญการพเิศษ สงักัด

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ณ ส�านักงาน ป.ป.ท.

21) พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นใน
สังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปี 2562 

22) พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

 วันที่ 25 เมษายน 2563  ณ ลานพระบรมราชา
นุสรณ์ดอนเจดีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เป็นผู้แทน ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายสกัการะสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เนือ่งใน
วันคล้ายวันสวรรคต (25 เมษายน 2418)
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24) พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พุทธศักราช 2563 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะ 
ผู ้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563)  
เบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์ ณ บรเิวณห้องรับรองฯ ชัน้ 28 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ 
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี  
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

23) พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล  
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. 
ถวายพระพรชยัมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึงความอยู ่ดีมีสุขของพสกนิกร 
ชาวไทยเป็นส�าคัญ และได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 
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25) กิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2563

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร  
เจ้าหน้าทีส่�านักงาน ป.ป.ท. น�าข้าวสารอาหารแห้ง และเครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ มอบให้แก่
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
เมืองบางบัวทอง อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 150 ครัวเรือน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ แสดงความจงรักภักด ีและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุแห่งสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี  
อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและร่วมแบ่งปันให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก
โควดิ-19 ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบางบวัทอง อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี

26) พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย
นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผู้บริหารของส�านักงาน ป.ป.ท. ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 103



27) การประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1/2563 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ครัง้ที ่1/2563 โดยมพีนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
อนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
ชั้น 2 อาคารส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  
เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจ
กระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามที่ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.) เสนอ รวมถงึเพือ่พจิารณาการเพิม่
องค์ประกอบคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการฯ ภายใต้
คณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ ศอตช.

28) พัฒนาทักษะพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 รุ ่น 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบ - ไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
“พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต และภารกิจ  
ของส�านกังาน ป.ป.ท.” ณ ห้องฝึกอบรมของเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
(Software Park) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ส�าหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จ�านวน 19 คน จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้ในสหสาขาวิชาต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ 
ฝึกฝนทกัษะ และปรบัเปลีย่น มมุมองทศันคต ิผ่านรปูแบบการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย  
การบรรยาย การแบ ่งกลุ ่มท�ากิจกรรม การฝ ึกทักษะ การป ้องกันตัว  
การสัมมนาเพื่อประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การฝึกภาคปฏิบัติ  
การท�าส�านวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การศึกษาดูงาน โดยน�านวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
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30) อบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 

 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“สถานการณ์ นโยบาย ยทุธศาสตร์ชาต ิมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรฐับาล คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. และภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท.” ณ ห้องฝึกอบรมของเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 3 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 1 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

29) ประสานความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก 

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์  
เลศิสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชมุหารือแนวทางการ
ปฏิบัติในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยมี นายสุรศักดิ์ 
เรยีงเครอื รองปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุฯ ณ ห้องประชมุ 
108 อรรถไกวัลวที อาคารส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
กรุงเทพฯ
 การประชุมในครั้งนี้  เป ็นการหารือแนวทางการปฏิบัติร ่วมกันกับ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพื่อขับเคลื่อนกลไกในการเฝ้าระวัง
การใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการตามแผนเฝ้าระวังการใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อันจะน�าไปสู่การตรวจติดตาม 
การด�าเนินโครงการดังกล่าว (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) ของส�านักงาน ป.ป.ท.  
โดยจะได้ก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนนิงานร่วมกบัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ กอ.รมน. ศูนย์ด�ารงธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) และสถาบัน 
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกันทุจริตเชิงรุกและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 105



31) กิจกรรมส่งมอบคืนผืนป่าจากการถูกนายทุนบุกรุกให้แก่กรมป่าไม้  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลและเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

 เมือ่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 นายพุฒพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกจิกรรม
ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และพิธีส่งมอบคืนผืนป่าให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ "โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ 2563" โดยมี นายชัยณรงค์ นั้นตาสาย นายอ�าเภอสะเมิง  
และผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการจิตอาสาอ�าเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าฯ ณ บริเวณบ้านคงข้างแก้ว 
หมู่ 10 ต�าบลสะเมิงใต้ อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�านวน 200 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป 
จ�านวน 1,000 ต้น และกล้าหญ้าแฝก จ�านวน 2,000 ต้น จากโครงการหลวง และได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป
ซึ่งน�ามาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมน�าไปปลูกที่บ้าน จ�านวน 10,000 ต้น จากกรมป่าไม้

32) ส�านกังาน ป.ป.ท. ร่วมหารอืกบักระทรวงมหาดไทย ซกัซ้อมแนวทางการ
ด�าเนินงานเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินฯ  
4 แสนล้านบาท 

 เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 นายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชมุ
หารอืเพือ่ประสานงานตามกลไกเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ระหว่างส�านกังาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต และในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กับกระทรวง
มหาดไทย โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้บริหาร  
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ป.ป.ท. และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมด�ารงธรรม  
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำาป ี   2563106



33) พิธวีางพวงมาลาถวายสกัการะเนือ่งใน
วันคล้ายวันสวรรคต 332 ปี สมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช 

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนส�านกังาน ป.ป.ท. 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี  
อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

34) ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดท�ามาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งการทจุรติเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. 
กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานจัดท�าระบบ 
การประเมินความเสีย่งการทจุรติของส�านกังาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
เข ้าร ่วมประชุมหารือการด�าเนินการจัดท�ามาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการหารือเพื่อประสานงานและเฝ้าระวัง 
การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
โดยมนีายด�ารงค์ มากระจัน ผูอ้�านวยการกองแผนงาน พร้อมดว้ย นางสาวมนทริา เขม็ทอง ผูอ้�านวยการกลุม่งาน
ประสานแผนและยุทธศาสตร์ ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ ห้องประชุม กรมพัฒนาชุมชน
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35) ส�านักงาน ป.ป.ท. จับมือ "ดีเอสไอ" บูรณาการตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด
เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยมี พันต�ารวจโทหญิง พรทิพย์  
ล.วีระพรรค ผู ้อ�านวยการกองคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ 
หน่วยงานรัฐ และผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของดีเอสไอ ให้การ
ต้อนรบัและร่วมประชมุหารอืฯ ณ ห้องประชมุ กรมสอบสวนคดพีเิศษ ส�าหรับ
การประชมุในครัง้น้ี เป็นการประสานงานและซักซ้อมแนวทางการปฏบัิตร่ิวมกนั 
ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. กับดีเอสไอ ในการด�าเนินการเฝ้าระวังการใช้จ่าย 
งบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ ตามมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 
ดังน้ี 1) การร่วมลงพื้นที่เพื่อด�าเนินมาตรการป้องปรามการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดฯ  
2) การร่วมตรวจสอบกรณีมีการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน 3) การเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส 
ศอตช. “ไทยเฝ้าระวัง” บนเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ 4) การประสานส่งสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียน
การด�าเนินงานโครงการตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้ด�าเนินการให้ ส�านักงาน ป.ป.ท.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช.

36) คณะผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลฯ  
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี 2563 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย  
นายภูมิวิศาล เกษมศุข และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563) และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น 
ข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ ประจ�าปี 2563 เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจนหาที่สุดมิได้  
ที ่ณ บรเิวณโถง ชัน้ 2 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ ต�าบลคลองเกลอื อ�าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี   2563108



 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พันต�ารวจโท 
วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรงุเทพฯ
 ต่อจากนั้น นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานกล่าวน�าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ บริเวณปะร�าพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

37) พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

38) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย 
ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะผูบ้รหิาร 
ข้าราชการ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
และร ่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัว เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พทุธศกัราช 2563 เพือ่แสดงออกถึงความจงรกัภกัดีและส�านกึใน
พระมหากรณุาธคุิณ ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั
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39) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พันต�ารวจโท 
วนันพ สมจินตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพธิจีดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าว
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวน�าผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

40) พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปี 2562 

 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและ 
เขม็เชดิชเูกียรตแิก่ข้าราชการพลเรอืนดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการในสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีและ 
ส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง เน่ืองในวนัข้าราชการพลเรอืน (1 เมษายน 2563) 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. มีข้าราชการได้
รบัคดัเลอืกเป็นขา้ราชการพลเรอืนดเีด่น จ�านวน 2 ราย ได้แก่ นายจงเจดิ นาไร นกัสบืสวนสอบสวนช�านาญการพเิศษ  
สังกัดกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 และ ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ  
สังกัดกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้ โดยมี นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชด�าเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ถนนพะเนียง  
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำาป ี   2563110



41) พิธถีวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. น�าคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

พร้อมด้วย พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิศาล เกษมศุข  

และนายพุฒพิงษ ์เลิศสถิตย ์รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถวายพระพรชยัมงคลและลงนามถวายพระพร

ชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

42) พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 

 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พันต�ารวจโท  

วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ต่อจากนั้น 

เข้าร่วมถวายความเคารพเบ้ืองหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้

ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
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43) พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคลเ น่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ

วางพานพุ ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น นายประสาท พงษ์ศิวาภัย 

ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ได้เข้าร่วมพธิจีดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล เบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวน�าผู้เข้าร่วมพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจนหาที่สุดมิได้

รายงานประจำาป ี   2563112



รายงานการเงิน
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

3
ส่วนที่



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 4,720,441.86 3,551,992.17

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 2,480,561.13 848,608.53

วัสดุคงเหลือ 2,528,880.26 1,963,164.12

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 111,561.64 107,891.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,841,444.89 6,471,656.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 127,952,503.13 79,756,344.09

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 8,841,556.20 5,677,575.01

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 136,794,059.33 85,433,919.10

รวมสินทรัพย์ 146,635,504.22 91,905,575.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าป ี   2563114



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 29,472,163.85 25,613,603.79

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน 9 1,955.03 94.53

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 10 1,752,535.04 1,792,348.56

เงินรับฝากระยะสั้น 11 2,746,328.50 1,629,526.50

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,972,982.42 29,035,573.38

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 12 2,270,344.37 3,243,305.85

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00 1,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,770,344.37 4,743,305.85

รวมหนี้สิน 37,743,326.79 33,778,879.23

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 108,892,177.43 58,126,695.99

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 108,892,177.43 58,126,695.99

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 108,892,177.43 58,126,695.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 16 602,571,328.33 546,401,062.31

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 17 1,202,461.48  402,420.13 

รวมรายได้ 603,773,789.81 546,803,482.44

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18 322,215,927.22 306,146,107.63

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 19 20,905,385.49 18,343,764.91

ค่าตอบแทน 20 13,613,161.39 13,182,391.12

ค่าใช้สอย 21 147,108,078.06 153,934,787.82

ค่าวัสดุ 22 7,376,933.51 4,450,545.24

ค่าสาธารณูปโภค 23 10,473,050.54 10,486,696.29

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 24 21,234,413.35 16,038,676.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 25 10,000,000.00 11,800,002.00

รวมค่าใช้จ่าย 552,926,949.56 534,382,971.01

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 50,846,840.25 12,420,511.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าป ี   2563116



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

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

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

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 15 (81,358.81) (81,358.81)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
- หลังการปรับปรุง

58,045,337.18 58,045,337.18

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�าหรับปี 2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 50,846,840.25 50,846,840.25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 108,892,177.43 108,892,177.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

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 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

16 รายได้จากงบประมาณ

17 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

20 ค่าตอบแทน

21 ค่าใช้สอย

22 ค่าวัสดุ

23 ค่าสาธารณูปโภค

24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

25 ค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจ�าป ี   2563118



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2559 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งอยู่ที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีส�านักงานเขตพื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี 

จงัหวัดนครราชสมีา จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและจงัหวดัสงขลา

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

มาตรา 51 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

(1) รับผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมตลอดทัง้สนบัสนนุและ

อ�านวยความสะดวกให้การปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

(2)  ประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริต

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

(5)  จดัให้มหีรอืให้ความร่วมมอืกบัองค์กรอ่ืนในการศกึษาอบรมและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติ

(6)  ปฏบิติัการอืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิีแ้ละกฎหมายอืน่ หรอืตามทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐมอบหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับการจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีสุทธิ จ�านวน 553,077,874.71 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 513,069,500.00 บาท)  

โดยจ�าแนกเป็นงบลงทุน จ�านวน 76,778,611.00 บาท และงบประจ�า จ�านวน 476,299,263.71 บาท เพื่อใช้จ่ายใน 

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐานด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั แผนงานบรูณาการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานระดับกรมมีหน่วยงานระดับหน่วย

เบิกจ่ายภายใต้สังกัดจ�านวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมิภาคและมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบ 

บริหารจดัการเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดงักล่าวไม่เป็น

หน่วยงานทีเ่สนอรายงาน และไม่มกีารจดัท�ารายงานการเงนิแยกกนั รายการบัญชขีองหน่วยเบิกจ่ายทกุแห่งจงึได้น�ามาแสดง

รวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่า 

“ส�านักงาน”
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวง การคลังก�าหนด  

รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 

2561 

รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

รายงานการเงินของส�านกังาน ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชี

ภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของส�านักงาน 

ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่ส�านักงานมีอ�านาจในการบริหาร

จัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล 

และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้ส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่

รฐับาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงนิ ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุของ

ส�านักงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงาน

การจัดประเภทแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ส�านักงาน ได้ใช้ดุลยพินิจ

พิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงรายการในรายงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

และรายงานรายได้แผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 

กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยรายงานการเงินประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผล

การด�าเนินงานทางการเงิน (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ  

(5) รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

ผู้บริหารของส�านักงานได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงนิสดในมอื เป็นเงนิสดและเชค็ธนาคาร ทีส่�านกังานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานปกตติามวตัถปุระสงค์

ของส�านักงาน รวมถึงส่วนที่ส�านักงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของส�านักงานได้

รายงานประจ�าป ี   2563120



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
 เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่ส�านักงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงาน

ของส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่ส�านักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย  

มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นท่ีมา 

ของเงินฝากคลังนั้น ส�านักงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่

ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์

 รายการเทยีบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภาพคล่องซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดท่ีจะเปลีย่นเป็นเงินสด

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

4.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
 ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในส�านักงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ส�านักงาน จะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะ

ได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 รายได้ค้างรบั หมายถงึ เงนิค้างรบัจากกรมบญัชกีลาง กรณกีรมบญัชกีลางอนมุตักิารขอเบกิเงนิโดยวธิจ่ีายเงนิเข้า

บัญชีของส�านักงานแล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้ส�านักงาน

4.3 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป มีมูลค่าไม่สูงและไม่มี

ลักษณะคงทนถาวร แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 อาคารเพือ่ประโยชน์อืน่ เป็นส่วนปรบัปรงุอาคารในพืน้ทีส่�านกังานเช่า แสดงมลูค่าด้วยมลูค่าสทุธติามบญัชทีีเ่กดิ

จากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

 อปุกรณ์ ได้แก่ ครภุณัฑ์ประเภทต่าง ๆ  รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เฉพาะรายการทีม่มีลูค่าต่อหน่วยตัง้แต่ 10,000.00 บาท 

ขึน้ไป ยกเว้นรายการทีไ่ด้มาก่อนปี 2563 รบัรูเ้ป็นอปุกรณ์เมือ่มลูค่าขัน้ต�า่ตัง้แต่ 5,000.00 บาท ขึน้ไป แสดงมลูค่าด้วยมลูค่า

สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 ราคาทนุของอาคารและอปุกรณ์ รวมถงึรายจ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเพือ่ให้สนิทรพัย์อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมใช้

งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงที่ท�าให้ส�านักงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุ การใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐาน

เดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

 ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ

ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 121



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
4.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
   อายุการใช้งาน (ปี)
 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น/ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  10 - 15
 อาคารส�านักงาน  25
 สิ่งปลูกสร้าง  15
 อุปกรณ์ 
  ครุภัณฑ์ส�านักงาน  3 - 12
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  8 - 10
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  5 - 10
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  6 - 10
  ครุภัณฑ์ส�ารวจ  5
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   3 - 5
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  5
  ครุภัณฑ์อื่น  5

4.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก ราคาทุนหัก 

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี

4.6  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว เป็นสนิทรพัย์ท่ีส�านกังานได้รบัความช่วยเหลอืในรปูแบบของสนิทรพัย์ เพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินงานของส�านักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ส�านักงานไว้ใช้ในการด�าเนินงาน 
รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งส�านักงาน ยังไม่อาจรับรู้รายได้

 รายได้รอการรบัรูจ้ะถกูทยอยตัดบญัชเีพือ่รบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลา
ที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่
ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาคหรือตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่าย เพื่อการนั้นเกิดขึ้น

4.7  รายได้จากเงินงบประมาณ
 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
 1)  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีส�านักงาน
 2)  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
 3)  เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
 ส�านักงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ตามจ�านวนเงินงบประมาณ

ท่ีขอเบกิสทุธิจากเงนิงบประมาณทีเ่บกิเกินส่งคนื งบประมาณเบกิแทนกนัแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการ
ด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

รายงานประจ�าป ี   2563122



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)
4.8 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ท่ีส�านักงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพ่ือใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานของส�านักงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อส�านักงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ 

4.9 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบรจิาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครฐั รับรู้เมื่อไดร้ับเงิน ยกเว้นในกรณีที่

มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์

แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือตามเกณฑ์การค�านวณค่า

เสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 

4.10 รายได้แผ่นดิน
 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่ส�านักงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิ

หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้อง

แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของส�านักงาน แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 1,500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - ในงบประมาณ 481,583.36 430,425.17

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - เพื่อน�าส่งคลัง         -         -

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน         -         -

เงินฝากคลัง 2,738,858.50 1,621,567.00

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,720,441.86 3,551,992.17

เงินฝากคลัง จ�านวน 2,738,858.50 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินประกันสัญญา 2,721,693.50 1,604,557.00

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

เงินรับฝากอื่น 155.00 -

รวม เงินฝากคลัง 2,738,858.50 1,621,567.00
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,805,133.00 403,887.00

รายได้ค้างรับ 675,428.13 444,721.53

รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 2,480,561.13 848,608.53

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงก�าหนด 
ช�าระและการส่งใช้ 

ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้
ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ 

ใบส�าคัญ
รวม

2563 1,534,193.00         - 270,940.00 1,805,133.00

2562  403,887.00         -      - 403,887.00

รายได้ค้างรับ จ�านวน 675,428.13 บาท (ปี 2562 จ�านวน 444,721.53 บาท) ประกอบด้วย รายได้ค้างรับจาก 
กรมบัญชีกลาง จ�านวน 673,473.10 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว  

และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ จ�านวน 1,955.03 บาท
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 1,608,923.84 1,608,923.84

ซื้อเพิ่ม 4,864,369.80 4,864,369.80

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

ซื้อเพิ่ม 400,000.00 400,000.00

จากการรับโอนสินทรัพย์ 5,056,766.60 5,056,766.60

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 11,930,060.24 11,930,060.24

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 239,236.84 239,236.84

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 556,481.79 556,481.79

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 795,718.63 795,718.63

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 1,955,637.36 1,955,637.36

จากการรับโอนสินทรัพย์ 337,148.05 337,148.05

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 3,088,504.04 3,088,504.04

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 8,841,556.20 8,841,556.20

หมายเหตุ 9  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้แผ่นดนิรอน�าส่งคลงั 1,955.03 94.53

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 1,955.03 94.53

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เจ้าหนี้อื่น 3,295.60        -

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 629,198.96 989,976.86

ใบส�าคัญค้างจ่าย 1,102,680.26 767,631.70

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 17,360.22 34,740.00

รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 1,752,535.04 1,792,348.56

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินประกันผลงาน        -     24,969.50

เงินประกันสัญญา 2,721,693.50 1,604,557.00

เงินรับฝากอื่น 24,635.00             -

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 2,746,328.50 1,629,526.50

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
(หน่วย : บาท)

2563 2562

สินทรัพย์จากการรับบริจาค 3,455,795.85 3,628,715.98

เงินรับบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(สลากกินแบ่งรัฐบาล)

   
17,010.00 17,010.00

  รวม 3,472,805.85 3,645,725.98

หัก  ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนอื่น
และบริจาคสินทรัพย์จากการรับบริจาค 1,202,461.48 402,420.13

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 2,270,344.37 3,243,305.85

รายงานประจ�าป ี   2563128



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน
13.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส�านักงานในฐานะผู้เช่ามีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จ�านวน 2 สัญญา วงเงินตามสัญญา จ�านวน 21,094,440.00 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา 

จ�านวน 9,089,492.92 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,089,492.92 13,308,380.92

รวม 9,089,492.92 13,308,380.92

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส�านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน จ�านวน 2 สัญญา 

วงเงินตามสัญญา จ�านวน 79,210,000.00 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จ�านวน 65,122,000.00 บาท โดยมี 

รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ไม่เกิน 1 ปี 3,522,000.00          -

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61,600,000.00 42,739,999.20

รวม 65,122,000.00 42,739,999.20

13.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส�านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จ�านวน  

3 สัญญา วงเงินตามสัญญา จ�านวน 258,500.00 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จ�านวน 258,500.00 บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ไม่เกิน 1 ปี 258,500.00 765,927.40

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี           - 382,500.00

รวม 258,500.00 1,148,427.40
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส�านักงานมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องในคดีความต่าง ๆ ที่อาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน ดังนี้

  คดีหมายเลขด�าที่ 2076/2557 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์จ�านวน 

2,483,000.00 บาท กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อส�านักงานว่าพนักงานสอบสวน 

ผู้รับผิดชอบส�านวนคดีอาญาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท�าส�านวนไม่ครบถ้วน ปกปิดเอกสารส�าคัญในคดี  

เบกิความเทจ็ต่อศาลท�าให้บตุรชายและผูฟ้้องคดไีม่ได้รบัความเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 51/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ว่าไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง  

ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาว่าส�านักงานไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ ์

ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ เรยีกค่าเสยีหายรวม จ�านวน 20,500,000.00 บาท ซึง่คดอียูร่ะหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  คดีหมายเลขด�าที่ 1771/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์ จ�านวน 

10,000,000.00 บาท กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่อนุญาต ให้เปิดเผยข้อมูล  

ซ่ึงศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ส�านักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคด ี

เป็นจ�านวนเงิน 5,000.00 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงนิต้นนบัแต่วนัฟ้องคดเีป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ

เสร็จ และส�านักงานได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

           คดีหมายเลขด�าที่ บ.501/2558 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง ว่าการกระท�าของ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัเป็นการกระท�าละเมดิ เนือ่งจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติในภาครฐัมมีติชีม้ลูความผดิว่าผูฟ้้องคดีกระท�าการทุจรติในภาครฐั เป็นเหตใุห้ผูฟ้้องคดถูีกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้ส�านักงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จ�านวน 

252,653.20 บาท และส�านักงานได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  คดีหมายเลขด�าที่ บ.234/2560 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติท่ีลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามค�าวินิจฉัย 

ชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหากศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท�าความผิด 

ให้ศาลก�าหนดค่าความเสียหายแห่งความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดี จ�านวน 3,000,000.00 บาท ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

           คดีหมายเลขด�าที่ 1601/2563 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระท�าละเมิด กรณีกระท�าผิดวินัยร้ายแรงและท�าให้ราชการได้รับความเสียหาย 

ในการจัดจ้างท�าวีดีทัศน์เป็นจ�านวนร้อยละ 80 ของค่าเสียหาย จ�านวน 13,000.00 บาท คิดเป็น จ�านวน 10,400.00 บาท 

และให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคืนเงิน จ�านวน 10,400.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ช�าระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้อง ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

รายงานประจ�าป ี   2563130



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 15 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
  ในปี 2563 ส�านักงานส�ารวจพบว่า ครุภัณฑ์ส�านักงานที่บันทึกไว้ในปี 2561 มีครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์รวมอยู่ 

โดยมีราคาทุน จ�านวน 143,570.00 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�านวน 62,211.19 บาท ซึ่งผลกระทบของรายการดังกล่าว 

ท�าให้สินทรัพย์สุทธิแสดงรายการสูงไป จ�านวน 81,358.81 บาท และค่าใช้จ่ายแสดงรายการต�่าไปด้วยจ�านวนเดียวกัน 

ส�านักงานจึงปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ส�านักงานลดลง จ�านวน 143,570.00 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส�านักงาน 

ลดลง จ�านวน 62,211.19 บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวดลดลง จ�านวน 81,358.81 บาท

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 279,633,648.30 266,894,619.00

รายได้จากงบด�าเนินงาน 184,941,418.21 187,712,031.98

รายได้จากงบลงทุน 42,430,693.83 18,639,036.90

รายได้จากงบกลาง 45,322,619.03 41,712,162.88

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 12,885,427.50 15,331,515.34

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 4,931,052.44 6,941,575.38

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ 560,282,754.43 523,347,790.72

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบด�าเนินงาน 7,977,118.78 9,001,352.50

รายได้จากงบลงทุน 34,311,455.12 7,437,888.80

รายได้จากงบกลาง             - 4,850,222.29

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น             - 1,763,808.00

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 42,288,573.90 23,053,271.59

รวม รายได้จากงบประมาณ 602,571,328.33 546,401,062.31

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้จากการรับบริจาค 1,202,461.48 402,420.13

รวม รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 1,202,461.48 402,420.13
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินเดือน 276,534,724.72 263,988,078.18

ค่าล่วงเวลา 669,105.00 1,085,870.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,159,331.93 5,391,014.64

ค่ารักษาพยาบาล 13,849,479.34 13,355,188.04

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 1,453,222.00 1,165,215.75

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 3,223,777.76 3,063,330.83

เงินสมทบ กบข. 4,835,666.64 4,594,996.25

ค่าเช่าบ้าน 13,804,862.80 12,230,527.19

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,791.00 213,533.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,501,966.03 1,058,353.75

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 322,215,927.22 306,146,107.63

หมายเหตุ 19 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินบ�านาญ 16,047,607.29 12,954,091.71

เงินบ�าเหน็จ 1,331,080.00 824,085.20

เงินช่วยค่าครองชีพ 202,343.76 210,625.59

เงินบ�าเหน็จตกทอด          - 847,645.90

เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ 1,800,000.00 2,297,895.09

ค่ารักษาพยาบาล 1,415,324.44 1,122,111.42

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 109,030.00 87,310.00

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 20,905,385.49 18,343,764.91

รายงานประจ�าป ี   2563132



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 8,258,936.39 7,943,698.06

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,855,625.00 1,883,335.00

ค่าตอบแทนอื่น 3,498,600.00 3,355,358.06

รวม ค่าตอบแทน 13,613,161.39 13,182,391.12

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 6,636,839.85 11,435,842.15

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 23,441,211.94 30,868,011.70

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 1,784,897.53 1,651,531.50

ค่าจ้างเหมาบริการ 22,273,152.15 17,048,658.63

ค่าธรรมเนียม 20,334.91            -

ค่าจ้างที่ปรึกษา 499,450.00           -

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 19,250,791.00 19,591,238.00

ค่าเช่า 68,723,308.23 68,059,871.50

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 30,001.34 35,378.59

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,596,415.25 1,218,983.00

ค่าใช้สอยอื่น 2,851,675.86 4,025,272.75

รวม ค่าใช้สอย 147,108,078.06 153,934,787.82
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าวัสดุ 4,716,776.91 3,864,830.38

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 363,748.62 484,125.86

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 2,296,407.98 101,589.00

รวม ค่าวัสดุ 7,376,933.51 4,450,545.24

หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าไฟฟ้า 5,445,103.47 5,383,815.11

ค่าประปา 93,644.08 94,465.65

ค่าโทรศัพท์ 2,089,163.69 2,176,436.27

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 762,495.70 702,313.76

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2,082,643.60 2,129,665.50

รวม ค่าสาธารณูปโภค 10,473,050.54 10,486,696.29

หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย : บาท)

2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,305,594.09 1,242,408.18

ครุภัณฑ์ 17,973,181.90 14,239,786.03

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,955,637.36 556,481.79

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 21,234,413.35 16,038,676.00

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 10,000,000.00 11,800,000.00

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์            - 2.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 10,000,000.00 11,800,002.00

รายงานประจ�าป ี   2563134



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 762,056.12 421,800.03

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง          (6.00)        (7,200.00)

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 762,050.12 414,600.03

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังปีก่อน         94.53        1,561.00 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  (760,189.62)    (416,066.50)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง     1,955.03            94.53 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง     (1,955.03)           (94.53)

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ             -            -   

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น         96.00         -   

รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง    27,000.00           -   

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 7,780.28 5,201.35

รายได้จากค่าปรับอื่น 562,158.15 250,481.28

รายได้เงินเหลือจ่าย 146,021.69 152,936.26

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 19,000.00 13,181.14

รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 762,056.12 421,800.03
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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

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

(The Complaint Center for Foreign Investors)

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

เลขที ่22/25 ถนนนเรศวร ต�าบลประตชูยั อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 13000 

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 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�านักงาน 

ป.ป.ท.



ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

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

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

 อาคาร ปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

 เลขที่ 99/5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0 5311 2802 โทรสาร 0 5311 2807 E-mail address : pacc_area5@pacc.go.th

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

 เลขที่ 723/13 - 17 ถนนพิชัยสงคราม ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

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

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถ ี

ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

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

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

เลขที่ 116 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

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




