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เครื่องหมายราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง 
วงกลมรอบนอกเป ็นพื้นสีเ งิน มี ช่ือหน่วยงานตัวอักษรสีน�้าเ งิน  
เป็นภาษาไทย ว่า “ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ” อยู่ด้านบน และชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Office of Public Sector Anti-Corruption Commission 
(PACC)” อยู่ด้านล่างวงกลม รอบในเป็นพื้นสีน�้าเงิน กึ่งกลางเป็นรูป 
ตราชูตั้งอยู่บนพาน 2 ชั้น เหนือตั่ง มีรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่น  
หนัหน้าเข้าหากันอยู ่2 ข้าง ความหมายของเครือ่งหมายราชการส�านกังาน 
ป.ป.ท. 

1.  ตราชูบนพาน หมายถึง การด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

2.  รูปราชสีห์กับคชสีห์ หมายถึง ข้าราชการท้ังฝ่ายพลเรือนและ
ทหารที่ปฏิบัติหน ้าที่ ในหน ่วยงานนี้  เพื่อปกป ้องรักษา 
ความยุติธรรมและรับใช้แผ่นดิน ตลอดจนแสดงออกว่าเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

3.  สีน�้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย 

4.  สีเงิน หมายถึง โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง และความเจริญ
รุ่งเรืองของหน่วยงาน



คณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย

นายชาติชาย สุทธิกลม

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

นายพีรพล พิชยวัฒน์

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

นายพิทยา บุญชู

นายวรวิทย์  สุขบุญ

ประธานกรรมการ

กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.



วิสัยทัศน์

สำานักงาน ป.ป.ท.

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อน 

และบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ  

เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต



ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

พันตำารวจโท วันนพ สมจินตนากุล       

นายกฤษณ์ กระแสเวส

นายภูมิวิศาล  เกษมศุข นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

นางสาวอรณิช สุขบาล

พันตำารวจโท ยุทธาศักดิ์ อินทรทรัพย์ นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ผู้อ�านวยการ 

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

นางวิจิตรา จำานรรจ์สิริ

ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานเลขาธิการ

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

ผู้อ�านวยการ 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อ�านวยการ 

กองบริหารคดี

ผู้อ�านวยการ 

กองกฎหมาย

ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริต

ผู้อ�านวยการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.



ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.

พันตำารวจโท งามพล บุญลิ่มเต็ง

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล

พันตำารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 

(ผอ. กปท. 1)
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(ผอ. กปท. 4) 
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นายสัญชาติ อุปนันชัย

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี

นายทองสุข ณ พล

พันตำารวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

เขต 3

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

เขต 1

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

เขต 4 

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

เขต 7





ส่วนที่

14
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 และค่านิยมร่วม 

16
  อ�านาจหน้าที่ 

  

17
 ข้อมูลพื้นฐานของ

 ส�านักงาน ป.ป.ท.

24
 สถิติเรื่องร้องเรียน

 การทุจริต

 ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูลทั่วไป

ของสำานักงาน ป.ป.ท.

1



วิสัยทัศน์ส�านักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูลทั่วไปของ

ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

องค์กรที่ เป็นเลิศในการขับเคล่ือนและบูรณาการต่อต้าน 

การทจุรติในภาครฐั เพือ่ยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจรติ

1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู ้การต่อต้านการทุจริตในทุก

ภาคส่วนให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์  

ผลประโยชน์ทับซ้อน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2. ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในการปฏิบตังิานของหน่วยงานภาครฐั

อย่างจริงจัง

3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4. พฒันาระบบการคุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแสทีม่มีาตรฐาน

และเชื่อถือได้

5. บรูณาการบรหิารจัดการคดีทจุรติโดยการเช่ือมโยงฐานข้อมลู

ในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น

6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมือ

อาชีพ

รายงานประจำาป ี256414



ประเด็นยุทธศาสตร์

ค่านิยมร่วม

PACC :

ซื่อสัตย์สุจริต    จิตอาสา     สามัคคี    มืออาชีพ

(Office of Public Sector 

Anti – Corruption Commission)

1.  ปลูกจิตส�านึก สร้างการรบัรูแ้ละส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

ในทุกภาคส่วน

2.  ขับเคลื่อนการท�างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

3.  บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน 

การทุจริต

4.  พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและ

ระบบงานการข่าว

5.  พฒันาและบรูณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบงัคบัใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

6.  พฒันาระบบบรหิารจัดการองค์กร และสมรรถนะบคุลากรเพือ่

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15



อำานาจหน้าที่

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2559 มาตรา 51 ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม 

ที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส�านักงาน 

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและ 

เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังาน โดยมรีองเลขาธิการเป็นผูช่้วยส่ังและปฏิบติัราชการ  

ซึ่งตามมาตรา 51 ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน ป.ป.ท. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

(1)  รับผิดชอบในงานธุรการของ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทัง้ 

สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก

ให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  

ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ประสานงานและให้ความรว่มมอืกบั

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

อื่นท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต 

(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศเกีย่วกบัการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต

  3/1 ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน 

เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมตลอด

ทัง้รณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรอื

ช้ีเบาะแส รวมทัง้เสรมิสร้างทศันคติ 

และค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

(4) รวบรวมแล ะ เผยแพร ่ ข ้ อมู ล 

เกี่ยวกับการทุจริต

(5) จัด ให ้ มีหรือ ให ้ความร ่วมมือ 

กั บองค ์ ก รอื่ น ใ น ก า รศึ ก ษ า

อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 

การป ้องกั น แล ะ แก ้ ไ ขป ัญหา 

การทุจริต

(6) ป ฏิ บั ติ ก า รอื่ น ต ามที่ ก� า หนด 

ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อื่น หรือตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มอบหมาย
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ข้อมูลพื้นฐำนของ

ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

1. โครงสร้างองค์กร : ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�านักนายก

รัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี

การแบ่งส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ป.ป.ท. 

กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ท.

สำานักงานเลขาธิการ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำานักงาน ปปท. เขต 1-9

กองการต่างประเทศ

กองกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

กองปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 1-5

กองอำานวยการต่อต้านการทุจริต

กองบริหารคดี

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 17



2. การแบ่งส่วนราชการของสำานักงาน ป.ป.ท.

 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐที่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 1 - 5

 1.  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 

  รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง ได้แก่

  1)  กระทรวงกลาโหม     3)  กระทรวงมหาดไทย

  2)  กระทรวงการต่างประเทศ   4)  กระทรวงยุติธรรม

 2. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 

  รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

   กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่

  1)  กระทรวงการคลัง     6)  กระทรวงพลังงาน

  2)  กระทรวงพาณิชย์     7)  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  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. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 

   รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

  1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 16)  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

  2)  การไฟฟ้านครหลวง  17)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  3)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  18)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  4)  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 19)  บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

  5)  การประปานครหลวง  20)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  6)  การประปาส่วนภูมิภาค 21)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

  7)  องค์การจัดการน�้าเสีย  22)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

  8)  การเคหะแห่งชาติ   23)  สถาบันการบินพลเรือน

  9)  การยาสูบแห่งประเทศไทย 24)  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน)

  10)  โรงงานไพ่     25)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

  11) องค์การสุรา    26)  บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

  12) โรงพิมพ์ต�ารวจ   27)  ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  13)  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 28)  องค์การตลาด

  14)  บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด 29)  องค์การคลังสินค้า

  15)  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 30)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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  31) บริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จ�ากัด 43)  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  32)  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 44)  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

  33) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 45)  องค์การสะพานปลา

  34)  ธนาคารออมสิน   46)  การยางแห่งประเทศไทย

  35)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 47)  ส�านักงานธนานุเคราะห์

  36)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 48)  การกีฬาแห่งประเทศไทย

  37) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 49)  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

  38) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 50)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย 

  39) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 51) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  40)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 52) องค์การเภสัชกรรม 

  41) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 53) บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

  42)  องค์การสวนพฤกษศาสตร์    

 4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 

  รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

  1)  กรุงเทพมหานคร

  2)  หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐมอบหมายให้ด�าเนินการ

 5. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 

  รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส�านักนายก

รัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

  1)  ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     14)  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  2)  ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   15)  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ     16)  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  3)  ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)     17)  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  4)  ราชบัณฑิตยสถาน       18)  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  5)  ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   19)  ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  6)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ     20)  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

  7)  ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี     21)  ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  8)  กรมประชาสัมพันธ์      22)  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

  9)  ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    23)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

  10)  ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     24)  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  11)  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     25)  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  12)  ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ     26)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  13)  ส�านักงบประมาณ       27)  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

  28)  ส�านักงานบริหารและพัฒนาความรู้     37)  ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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  29)  ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้     38) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  30)  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ     39) ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

  31)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม   40)  ส�านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

  32)  ศูนย์เสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ    41) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  33)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ  42)  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  34)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชม     43)  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  35)  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาต ิ 44)  ส�านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  36) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 6. กองอำานวยการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้

  1) ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน 

เพื่อให้ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระท�าทุจริตในภาครัฐ หรือท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติส่งเร่ืองให้ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด�าเนินการ  

ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นต่อเน่ืองหลายพื้นที่ หรือความผิดเดียวแต่กระท�าหลายพื้นท่ี หรือความผิดท่ีมีผู ้ เกี่ยวข้อง 

อยู่ในหลายหน่วยงาน หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง

  2) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติหรือด�าเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิด 

ความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อย่างร้ายแรง

  3) ด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการทุจริตในภาครัฐ และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

  4) ด�าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้กล่าวหา ผู้เสียหายผู้ท�าค�าร้องผู้ร้องทุกข ์

กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�า ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อมลูเกีย่วกบัการทจุรติในภาครฐัหรอืบคุคลส�าคญัในการปฏบิติัหน้าทีด้่านการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญา

  5) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาลในคดีที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

  6)  ก�ากับติดตาม สนับสนุน และประสานการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ

  7)  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินคดีและการด�าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำาป ี256420
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กระบี่กระบี่

การแบ่งเขตพื้นที่ของ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขต 1-9

เชียงใหม่ ล�ำปำง  
แม่ฮ่องสอน เชียงรำย  

พะเยำ น่ำน ล�ำพูน แพร่

พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร 
ตำก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ อุทัยธำนี

พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 
ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง

สระบุรี ปทุมธำนี 
นนทบุรี สมุทรปรำกำร

นครปฐม รำชบุรี 
สุพรรณบุรี กำญจนบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม

นครศรีธรรมรำช ชุมพร 
สุรำษฎร์ธำนี ระนอง 

กระบี่ พังงำ ภูเก็ต

สงขลำ ตรัง พัทลุง  
สตูล ปัตตำนี  

ยะลำ นรำธิวำส

ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี 
สระแก้ว ระยอง 
ตรำด จันทบุรี

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

นครรำชสีมำ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี 
อ�ำนำจเจริญ ยโสธร

เขต
5

เขต
6

เขต
1

เขต
7

เขต
8

เขต
9

เขต
3

เขต
2

เขต
4
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3. อัตรากำาลัง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

สำานัก/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 25 1 26

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 26 1 27

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 21 1 22

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

ผลรวมทั้งหมด 579 25 604

รายงานประจำาป ี256422



ประเภท 
งบประมำณ

งบประมำณได้รับจัดสรรตำมพระรำชบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี เบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปี

2562 2563 2564 2562 2563 2564

งบบุคลำกร 256,089,800.00 266,238,500.00 278,282,500.00 269,376,742.74 282,684,474.71 304,763,392.35

งบด�ำเนินงำน 186,119,300.00 193,643,100.00 188,058,100.00 188,490,723.02 187,110,412.45 182,091,126.70

งบลงทุน 47,617,600.00 88,389,500.00 35,699,300.00 36,446,986.90 63,791,832.41 12,301,549.68

งบรำยจ่ำยอื่น 6,178,800.00 12,046,800.00 12,576,500.00 4,602,517.65 2,688,160.44 2,552,685.95

รวม 496,005,500.00 560,317,900.00 541,616,400.00 498,916,970.31 536,274,880.01 501,708,754.68

4. งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี

  งบบุคลากร      งบดำาเนินงาน     งบลงทุน     งบรายจ่ายอื่น

 งบประมำณได้รับจัดสรรตำมพระรำชบัญญัติ เบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปี
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี

2562 25642563256225642563
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สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่ สำานักงาน ป.ป.ท. รับไว้ดำาเนินการ

สถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

ปีงบประมาณ จำานวนเรื่องร้องเรียน

2558 4,310

2559 6,634

2560 4,597

2561 3,196

2562 2,045

2563 1,373

2564 658

รวม 39,033

ปีงบประมาณ จำานวนเรื่องร้องเรียน

2551 439

2552 959

2553 1,151

2554 2,094

2555 3,604

2556 4,513

2557 3,460

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562    2563  2564

439

959
1,151

2,094

3,604

4,513

3,460

4,310

6,634

4,597

3,196

2,045

1,373

658
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สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

พ.ศ. 2555  - 2564  

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

2564 1,787

รวม 36,738

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  2563 2564

3,057

2,004

3,452

4,048

5,082

4,919

5,061

4,381

2,947

1,787
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สถิติผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าการทุจริต 

ในภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

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 4,001 842 0 141 933 1,927 156 2 246

2563 6,295 954 0 169 656 4,430 84 2 466

2564 3,603 595 0 34 217 2,723 34 0 465

รวม 

ทั้งสิ้น
36,210 6,777 16 1,191 10,508 16,185 1,483 50 2,038

รายงานประจำาป ี256426



ส่วนที่ 2

28
  ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท.

 

55
  ความก้าวหน้าของการบูรณาการ

 กับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

58
 การปรับปรุงกฎหมายของ

 ส�านักงาน ป.ป.ท.

60
 การตรวจสอบการทุจริตที่ส�าคัญ

67
 คดีทุจริตที่ศาลมีค�าพิพากษา

77
 รายงานการประเมินตนเอง

   

79
 งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลกำรด�ำเนินงำน

ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

 ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ให้ส�านักงาน ป.ป.ท.  

เป็นส่วนราชการทีไ่ม่สังกดัส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  

(นายวิษณ ุเครอืงาม) ก�ากับ การบรหิารราชการ สัง่และปฏิบติัราชการ 

แทนนายกรัฐมนตรี มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงาน

ของรฐั รวมทัง้ก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ให้การป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตในฝ่ายบริหาร สามารถด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีภารกิจที่ส�าคัญ ดังนี้
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1. บทบาทด้านภารกิจหลัก

1.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน ป.ป.ท. 

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ปลูกจิตสำานึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในทุกภาคส่วน

   1.  โครงกำรขับเคล่ือนกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้ “รัฐต้องส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัด

การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม  

ในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรอืชีเ้บาะแสโดยได้รับความคุม้ครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบญัญติั” และให้หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

ตลอดจนร่วมเฝ้าระวงัและแจ้งเบาะแสกรณพีบเหน็การกระท�าอนัอาจจะก่อให้เกดิการทจุรติในภาครฐั โดยด�าเนนิโครงการ

ในรปูแบบออนไลน์ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสโ์ปรแกรม Zoom Meeting มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ จ�านวน 1,753 คน (เจ้าหนา้ที่

ภาครัฐ จ�านวน 593 คน และเครือข่ายภาคประชา

สังคม จ�านวน 1,160 คน) (เป้าหมาย 1,395 คน)  

เข้าร่วมกิจกรรมกบัส�านกังาน ป.ป.ท. คดิเป็นร้อยละ 

125.66 และเจ้าหน้าทีภ่าครฐัร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วม 

กิจกรรมผ ่านการประเมินความรู ้ความเข ้าใจ  

ร้อยละ 91.25 และเครือข่ายภาคประชาสังคม  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 81.50
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   2.  โครงกำรค่ำยรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกนัการทุจรติในภาครฐั ด�าเนินโครงการ

เพือ่ปลกูจติส�านกึให้ประชาชนและภาคต่ีาง ๆ  ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติมคีณุธรรมและ

จริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ กระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้าน

การทจุรติ และมคีวามมุง่มัน่ในการขจดัปัญหาการทจุรติ สร้างองค์ความรูด้้านการป้องกนั

การทุจริตและยกระดับการมีส่วนร่วมต่อต้านหรือช้ีเบาะแสการทุจริต ให้เกิดการเรียนรู้

และน�าไปสานต่อทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซ่ึงจัดอบรมผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จ�านวน 430 คน 

(เป้าหมาย 300 คน) คิดเป็นร้อยละ 143.33 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกิดความตระหนักรู ้ในภัยของการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ร้อยละ 81.86 

   3.  โครงกำรปลุกจิตส�ำนึกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมหลักธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต 
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกนัการทจุริตในภาครัฐ ด�าเนนิโครงการเพ่ือปลุกจิตส�านกึต่อต้านการ

ทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน ์

ส่วนรวม มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อตรงต่อประชาชน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือร่วมกันในการป้องกันการจ่ายสินบนและ 

การต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพฒันาและเสริมสร้างความรูใ้ห้แก่ภาคเอกชนทีจ่ะต้องเข้ายืน่ข้อเสนอ 

กับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและภาคเอกชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง/มาตรการป้องกัน 

การจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
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ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 990 คน และภาคเอกชน จ�านวน 236 คน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภมูภิาคทีเ่ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจหลกัสตูรเสรมิสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุรติ ของส�านกังาน ป.ป.ท.  

ร้อยละ 95.06 และภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ร้อยละ 85.71 ทั้งนี้ ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

จ�านวน 1,200 เล่ม และหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต จ�านวน 1,200 เล่ม ภายใต้โครงการปลุกจิตส�านึก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
ขับเคลื่อนการทำางานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

   1.  โครงกำรอบรมสัมมนำเพ่ือสร้ำง
ควำมร่วมมือและบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ด�าเนินโครงการเพื่อระดมความ

คดิเห็น เก่ียวกับกระบวนงานในหน่วยงานของตนเอง ท�าให้เกดิ 

เป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้มีแนวทาง 

การเช่ือมโยงข้อมูล เพือ่การบูรณาการฐานข้อมูลภาครฐัอย่าง

มีธรรมาภิบาล มีหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน  

6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ส�านักงานอัยการสูงสุด  

2) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ3) ส�านกังานป้องกนัและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 4) ศูนย์ปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 5) สถาบันส่งเสริม

การวเิคราะห์และบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ และ 6) ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส�านกังาน ป.ป.ท.) โดยจดัขึน้ระหว่างวนัที ่16 - 18 ธนัวาคม 

2563 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้า

ร่วมการสัมมนา จ�านวน 39 คน
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   2.  โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครัฐจังหวัดชำยแดนใต้
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงาน ป.ป.ท. เขต 9 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ

ทุจริตในภาครัฐจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ 1) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย-มาลายู 2) อบรมเครือข่าย ป.ป.ท.  

ภาคประชาสังคม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 1,206 คน (เป้าหมาย 1,000 คน) คิดเป็นร้อยละ 120.60  

3) การจัดอบรมเครือข่าย ปปท. ภาครัฐ มีผู ้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 1,173 คน (เป้าหมาย 1,000 คน)  

คิดเป็นร้อยละ 117.30 4) ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ  และ 5) ติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้

   3.  กิจกรรมกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชมุ Expert Meeting on International 

Cooperation and Resumed Implementation (รูปแบบการประชุมทางไกล) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

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

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือส�าหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว โดยองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ปปง. ส�านักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ 

โดยด�าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนแนวทางการด�าเนินงานตาม UNCAC ในปีงบประมาณ 2563 (2) ส�ารวจความคิดเห็น

ของหน่วยงานภายในส�านกังาน ป.ป.ท. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการด�าเนนิการตาม UNCAC (3) รวบรวมความคิดเหน็ 

และจดัท�าแนวทางท่ีด�าเนนิการตาม UNCAC ในปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา 

(4) แจ้งเวียนแนวทางที่ด�าเนินการตาม UNCAC ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วให้หน่วยงานภายใน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ทราบและด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนด และ (5) รวบรวมผลการด�าเนินการตาม UNCAC  

ของหน่วยงานภายในส�านักงาน ป.ป.ท.

   4.  กำรพฒันำมำตรฐำนกำรป้องกนักำรทจุรติเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัและสำมำรถเป็นสมำชกิ
ขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ Organization For Economic 
Cooperation and Development : OECD 
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองการต่างประเทศ 

ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. และ OECD ประชุมหารือร่วมกัน 

เพื่อวางกรอบแนวทางการด�าเนินงานตามเอกสารทางวิชาการ 

เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของ

ประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)  

และส�านักงาน ป.ป.ท. สามารถสนับสนุนข้อมูลและน�าส่งข้อมูล

จากการส�ารวจแบบสอบถามให้ OECD เพื่อความร่วมมือ 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น�าไปวิเคราะห์และจัดท�ารายงาน

ทางวิชาการได้อย่างครบถ้วน

รายงานประจำาป ี256432



   5.  กำรเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส�ำนักงำน 
ป.ป.ท. ผ่ำนเว็ปไซต์
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูแผน/ผลการปฏบิตังิาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส�านักงาน ป.ป.ท. เผยแพร่บนเว็บไซต์ส�านักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงมีการประเมินผลแผน  

จ�านวน 2 เรือ่ง ดงันี ้1) ประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2) การประเมนิผลแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

   6.  โครงกำรสร้ำงระบบเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกนัการทจุรติในภาครฐั ด�าเนนิโครงการเพือ่พฒันากระบวนการเฝ้าระวัง  
และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และน�าแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน 
ภาครฐั (คลนิกิส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านทจุรติ ส�านกังาน ป.ป.ท.) ไปใช้เป็นเครือ่งมอืและขยายผลในการเฝ้าระวงัป้องกนั 
การทจุรติในหน่วยงานภาครัฐเพือ่เสรมิสร้างการปฏบิตังิานทีม่ธีรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครฐั ต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดประชุมจังหวัดขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ขยายผล เพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตของ ปปท.เขต 1-9 เพิ่มขึ้น จ�านวน 17 จังหวัด มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 
1,734 คน และส่วนกลาง ซึ่งจัดการประชุมในภาพรวมผ่าน “โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” จ�านวน 76 จงัหวดั (ทัว่ประเทศ) มผีูเ้ข้าร่วม จ�านวน 400 คน 2) ด�าเนนิการเฝ้าระวงัป้องกนั 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 257 เรื่อง 3) จังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน 
ภาครัฐ และ 4) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ�านวน 76 จังหวัด (ทั่วประเทศ) เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

ส่วนกลาง

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 33



ปปท. เขต 2

ปปท. เขต 1

ปปท. เขต 2

รายงานประจำาป ี256434



ปปท. เขต 4

ปปท. เขต 3

ปปท. เขต 4
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ปปท. เขต 5

ปปท. เขต 6

รายงานประจำาป ี256436



ปปท. เขต 7

ปปท. เขต 8
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ปปท. เขต 9

   7.  โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบของหน่วยงำนของรัฐ
     ส�านักงาน ป.ป.ท.ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้ังแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินการเพ่ือวางระบบการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

ภาครัฐให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ได้ก�าหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

     ด้ำนที่ 1  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

         (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัต ิ

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

     ด้ำนที่ 2  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่

     ด้ำนที่ 3  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จดัการทรพัยากรภาครฐั โดยให้ ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง รวบรวมหน่วยงานภาครัฐท่ีอยูใ่นสงักดั 

และในก�ากับ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณจัดส่งแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ให้ส�านักงาน 

ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานด้วย

รายงานประจำาป ี256438



     โดยมีกรอบแนวความคิดท่ีใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เช่ือว่าสามารถน�าไปสู่การลด 

การทุจริตประพฤติมิชอบและน�าพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการด�าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดย

เฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระท�าและไม่สนับสนุนการทุจริต 

พร้อมทั้งร ่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล  

(The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (Word Bank) ทั้งนี้การน�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการด�าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  

หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น 

ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียม

การป้องกันล่วงหน้าไว้ 

     หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหา

การทจุรติลดลง ลดความสญูเสยีทางงบประมาณทีเ่กดิขึน้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ ประเทศสามารถ มงีบประมาณ

ไปพฒันาสร้างคุณภาพชวีติทีด่ใีห้กบัประชาชน ลดต้นทนุในการด�าเนนิคด ีสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุชาวต่างชาติ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 

    กลุ่มเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

    หน่วยงานระดับกรม 146 รัฐวิสาหกิจ 51 องค์การมหาชน 56 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 19 หน่วยงาน 

กรุงเทพมหานคร 1 และจังหวัด 76 จังหวัด โดยจังหวัดให้จัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมเป้าหมายทั้งสิ้น 349 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

    1) ระดบักระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทกุหน่วยงาน รวมถงึส่วนราชการระดบักรม รฐัวสิาหกจิ 

องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้ก�ากับ ท�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ  

1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่มีความเสี่ยงสูงท�าการประเมินตามกรอบการประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่

ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร)

    2)  ระดับพื้นท่ี (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับ 

งบประมาณสงูหรอืเป็นโครงการทีม่คีวามส�าคัญส่งผลกระทบในวงกว้างจงัหวดัละ 1 โครงการ ท�าการประเมนิความเส่ียง

การทุจริต (ควรท�าการประเมินความเสี่ยงก่อนท่ีจะมีการด�าเนินโครงการ) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือก  

1 กระบวนงาน เพื่อท�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จ�านวน 1 ด้าน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 39



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน

           การทุจริต

   โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
   ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ด�าเนินการจัดโครงการโดยมีเครือข่ายภาค 

ประชาสังคม ได้รับการอบรมในแต่ละหลักสูตรรวม 2,008 คน (เป้าหมาย 1,200 คน) คิดเป็นร้อยละ 167.33  

และเครือข่ายภาคประชาสังคม มีองค์ความรู้และผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร ร้อยละ 86.74

   8.  โครงกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ในหน่วยงำนภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริต 

ในภาครัฐ ด�าเนินการจัดโครงการโดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต (ศปท.จังหวัด) ท้ัง 76 จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐในจังหวัด

ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 1-9 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

จ�านวน 401 คน และผู ้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 

โครงการฯ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ Zoom meeting ทัง้สิน้ 231 คน  

มผีูเ้ข้ารบัการอบรมท�าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ตามทีส่�านกังาน ป.ป.ท. 

ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น 173 คน คิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและได้รับ 

ใบประกาศนียบัตร ร้อยละ 74.89 จากผู้ที่เข้าท�าการทดสอบทั้งหมด

รายงานประจำาป ี256440



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและ

ระบบงานการข่าว

   2.  โครงกำรบรูณำกำรข้อมลูกำรข่ำวร้องเรยีน 
แจ้งเบำะแสกำรทุจริตมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดย กองอ�านวยการต่อต้าน

การทุจรติ ด�าเนินการจัดท�าแนวทาง/กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูล

ทางการข่าว จ�านวน 1 กระบวนการ และด�าเนินการน�าแนวทาง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการข่าว ของส�านักงาน ป.ป.ท.  

ไปใช้ในการตรวจสอบ/แสวงหาข้อเท็จจริง จ�านวน 28 เรื่อง  

และติดตามผลการด�าเนินการดังกล่าว

   1.   โครงกำรประชมุหำรอืกบัหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
เพื่อบูรณำกำรงำนคุ้มครองพยำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท. 
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดย กองอ�านวยการต่อต้าน 

การทุจริต ด�าเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม

เบสท์เวสเทร์ินพลสัแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จังหวดั

นนทบรุ ีผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 80 คน (เป้าหมาย 80 คน) ซึง่ส�านกังาน 

ป.ป.ท. สามารถน�าความรู ้ แนวคิดประสบการณ์และวิธีปฏิบัติงาน 

การคุ้มครองพยาน ท่ีได้จากการแลกเปลีย่นของแต่ละหน่วยงาน ไปพฒันา

ระบบงานคุ้มครองพยานได้ จ�านวน 1 แนวทาง และสามารถก�าหนด

แนวทางในการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

   1.   กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยล�ำดับรองให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติมำตรกำร 
ของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองกฎหมาย ด�าเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไขในการมอบหมายให้เลขาธกิารไต่สวนข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

พ.ศ. 2559 โดยได้เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการมอบหมาย 

ให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป

   2.  โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพและควำมเข้มแขง็กำรด�ำเนนิงำน 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติประพฤตมิชิอบในภำครฐัของศนูย์ปฏบิตักิำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (ศปท.) 
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองอ�านวยการต่อต้านการทจุรติ ด�าเนนิโครงการเพือ่ทราบผลการด�าเนนิงาน

ในภาพรวมของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ในสังกัดหรือก�ากับดูแลของส่วนราชการที่มีการจัดต้ัง ศปท.  

รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน และเพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมธรรมาภิบาล การด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยด�าเนินการ 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 329 คน ประกอบด้วย ผู้แทน

กรุงเทพมหานคร ทั้งส่วนกลางและส�านักงานเขตทั้ง 50 เขต เมืองพัทยา รัฐวิสาหกิจ (51 หน่วยงาน) องค์การมหาชน  

(55 หน่วยงาน) และเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของ ศปท. ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

และศกัยภาพการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และแนวนโยบายทีเ่กีย่วข้อง ร้อยละ 87.04 

รายงานประจำาป ี256442



   3.  โครงกำรกำรยกระดับกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงวินัย ปกครองหรือกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐ
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต ด�าเนินโครงการเพื่อติดตามและทราบ 

ผลการด�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิงานการยกระดบัการด�าเนนิการทางวนิยั ปกครอง ด้วยการสร้างระบบรบัเรือ่งร้องเรยีน  

รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงาน โดยให้ ศปท. ของแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีใ่นการรายงานผลการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัซึง่อยูใ่นสงักดัหรอืก�ากบั (ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ไปยงัส�านกังาน 

ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ก�าหนด โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรายงานผลด�าเนินการกรณ ี

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐที่ได้รับรายงานจาก ศปท. ทั้ง 39 หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 

ของทกุเดอืน โดยส�านกังาน ป.ป.ท. ได้จดัท�าระบบรายงานข้อร้องเรยีนเจ้าหน้าทีร่ฐักระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิิชอบ 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ความรวดเรว็และเป็นการอ�านวยความสะดวกในการรบัรายงานข้อมลูของ ศปท. ทีร่วบรวมข้อมลู

ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในสังกัดและก�ากับ ประกอบด้วย ส่วนราชการ (กรม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น) จ�านวน 364 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 53 หน่วยงาน และองค์การมหาชน 

จ�านวน 26 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 443 หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยได้รับรายงานข้อร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564 จ�านวน 2,423 เรื่อง (จ�านวนเรื่องนับตามจ�านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีข้อร้องเรียน) เรื่องด�าเนินการ 

แล้วเสร็จ จ�านวน 1,053 เรื่อง อยู่ระหว่างด�าเนินการ 1,370 เรื่อง ซึ่งได้จัดท�ารายงานผลการวิเคราะห์เสนอต่อ 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากร 

เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

   1.  โครงกำรสัมมนำ เรื่องนโยบำย ทิศทำงและ
ยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.
     ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

ด�าเนินโครงการเพ่ือให้บุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบทิศทาง 

แนวทางในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนได้มีการรับฟังแนวนโยบาย

จากผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก 

ผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อน�าข ้อมูลมาปรับปรุง 

การด�าเนินงานและร่วมกันก�าหนดกรอบแนวทางการขับเคล่ือนงาน 

ในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้บริบทของส�านักงาน ป.ป.ท. และจัดท�าเป็น 

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับ 

การด�าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
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รวมทั้งนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

โดยด�าเนินการ จ�านวน 4 ครัง้ ดงันี ้1) ระหว่างวนัที ่12-13 พฤศจกิายน 

2563 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี  

2) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3) ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมศักดิส์ยาม จงัหวดันนทบุรี และ 4) วนัที ่15 กนัยายน 2564 

ณ ห้องประชุมส�านกังาน ป.ป.ท. ชัน้ 28 และผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

Cisco Webex Meeting ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จ�านวน 895 คน

   2.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
     ส� านักงาน ป.ป.ท.  โดยกลุ ่ มพัฒนาระบบบริหาร  

ด�าเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ท่ีมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์  

โดยสามารถน�ามาปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน ให้หน่วยงานในสังกัด

ส�านักงาน ป.ป.ท. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) สร้างผลลัพธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทาง

การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยด�าเนินการ จ�านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม 2564 และวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 60 คน

รายงานประจำาป ี256444



   3.  โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ตลอดจนเพ่ือให้การด�าเนินการจัดท�าระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงของส�านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด�าเนินการระหว่าง 

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 46 คน

   4.  โครงกำรคุณธรรม สร้ำงสังคมดี ป.ป.ท.
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจากข้างใน  

โดยน�าหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งหลักการพัฒนากลไกการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์คุณธรรม สามารถด�าเนินงาน 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยด�าเนินการระหว่าง 

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมราชาบุระ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 40 คน
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   5.  กำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน ป.ป.ท. สู่องค์กรคุณธรรม 
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการทบทวน

แนวทางการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. สู่องค์กรคุณธรรม จ�านวน 3 กิจกรรม ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสอยู่ท่ี 95 คะแนน ในระดับ AA ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก�าหนด

   6.  โครงกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพและควำมเข้มแขง็ในกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 

     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด�าเนิน

โครงการเพื่อทราบผลการด�าเนินงานในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

พฒันาองค์ความรู้ รวมทัง้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของผูป้ฏบัิติงาน 

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท. 

ซึ่งด�าเนินการระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 31  

ส�านักงาน ป.ป.ท. ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ผ่านระบบ Cisco Webex meeting มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน ประกอบด้วย  

บุคลากรในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง ส�านักงาน ปปท. เขต 1-9 กิจกรรม 

ในครัง้น้ี ประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรูเ้รือ่ง “นโยบาย ยทุธศาสตร์และทศิทาง

การด�าเนนิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  

จากวิทยากรส�านักงาน ป.ป.ช. 2) การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรส�านักงาน ก.พ. 

เรือ่ง “แนวทางการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” 3) การบรรยายให้ความรู้

จากวิทยากรกรมการศาสนา เร่ือง “แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ถึงปี  

พ.ศ. 2565” และ 4) บรรยายให้ความรู้จาก ดร. ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ นักวิชาการจาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท�าแผนปฏิบัติการ” 

รายงานประจำาป ี256446



   8.  โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรคดีของส�ำนักงำน ป.ป.ท. 
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองบริหารคดี 

ด�าเนินโครงการเพื่อให้ส�านักงาน ป.ป.ท. มีกระบวนงาน 

การจัดเก็บสถิติคดี กระบวนงานการติดตามส�านวนคดี 

กระบวนงานการรายงานความคืบหน้าส�านวนคดี และ

แนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่การบรหิารจดัการในการสนบัสนนุ 

การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�าเนินโครงการ 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 

150 คน (เป้าหมาย 80 คน) คิดเป็นร้อยละ 187.50  

โดยด�าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex 

Meeting มีการรับฟังการอภิปราย การบรรยาย และ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการก�าหนดกระบวนงาน 

การจัดเก็บสถิติคดี กระบวนงานการติดตามส�านวนคดี 

กระบวนงานการรายงานความคืบหน ้ าส� านวนคดี  

และแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ 

ในการสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

   7.   มำตรกำรทำงวินัยในกำรสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
สังกัดส�ำนักงำน ป.ป.ท. ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำประพฤติมิชอบหรือกระท�ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
     มาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส�านักงาน 

ป.ป.ท. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่สังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ว่าประพฤติมิชอบ

หรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   9.  โครงกำรอบรมสัมมนำ เร่ือง “กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลัง ส�ำหรับ 
ผู้ปฏิบัติงำน”
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานเลขาธิการ ด�าเนินโครงการเพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลังภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ซึ่งหน่วยงานต้องถือปฏิบัติและด�าเนินการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

รวมถึงเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการท่ีก�าหนด โดยด�าเนินการ

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เคนชิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ทเขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 56 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การจดัซือ้จดัจ้าง การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างในงานพัสดุตามกฎหมาย 

กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.07

รายงานประจำาป ี256448



   10. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัดส�ำนักงำน ป.ป.ท.
     10.1 หลักสูตร “วิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6

        ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานเลขาธิการ  

ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบิตังิาน รวมถงึการพฒันาศกัยภาพทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 

ในทุกด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน

การปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม มีแนวทาง 

การปฏิบัติและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตามบทบาท 

และภารกิจที่ได้รับจาก คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ต่อกระบวนการตรวจสอบ

และไต่สวนข้อเท็จจริง โดยด�าเนินการระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 

มีนาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 29 คน
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     10.2 หลักสูตร “วิชำชีพ พนักงำน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3

        ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยส�านกังานเลขาธกิาร จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “วชิาชพีพนกังาน 

ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และความรู้ในด้าน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเป็นหัวหน้างาน มีทัศนคติและด�ารงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน 

มีทักษะในการปฏิบัติงานบริหารงานอย่างมืออาชีพ สามารถรับผิดชอบภารกิจท่ีได้รับจากส�านักงาน ป.ป.ท.  

และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 11 คน

     10.3  หลักสูตร “วิชำชีพ พนักงำน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5

        ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยส�านกังานเลขาธกิาร จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “วชิาชพีพนกังาน 

ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง และ

ไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพท่ีจ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานในทุกด้าน ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตน 

ตามแนวทางธรรมาภิบาลและประมวลจรยิธรรม ให้พนกังาน ป.ป.ท. มีแนวทางการปฏบิติัและทกัษะในการปฏบิตัหิน้าที่

ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับจาก 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับประชาชน 

ต่อกระบวนการแสวงหาและไต่สวนข้อเท็จจริง โดยจัดในรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ด�าเนินการระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 

ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการอมรม จ�านวน 44 คน

รายงานประจำาป ี256450



   11. โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานเลขาธิการ ด�าเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับ 

หน่วยงานภายนอก จ�านวน 15 แห่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา จ�านวน 73 ราย

   12. โครงกำรอบรมหลกัสตูรพฒันำองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐเชิงรุก
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริต 

ในภาครัฐ ด�าเนินโครงการเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูน 

ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริต 

ในภาครฐั และให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการน�าองค์ความรู ้และทกัษะทีไ่ด้รบั

ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกัน 

การทจุริตได้อย่างแท้จริง โดยมุง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 427 คน โดยด�าเนินโครงการ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี  

หัวหิน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  

20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 28 (ห้องเล็ก) ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต์แวร ์ปาร ์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ทางไกล ซึ่ งมี เจ ้าหน ้าที่ภาครัฐจากส ่วนราชการระดับกรม  

และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมโครงการ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 51



   13. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด�าเนินโครงการเพื่อเสริมทักษะ 

และพัฒนาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้จัดท�าหลักสูตรการอบรมให้อยู่ในรูปแบบของระบบออนไลน์ จ�านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

     1)  หลักสูตรการออกแบบ พัฒนา website และ User Interface 

     2)  หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ส�าหรับกระบวนการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง

     3)  หลักสูตรการด�าเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

     4) หลักสูตรระบบบริหารจัดการคดีและการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

     5)  หลักสูตรพัฒนาโปรแกรมระบบส�านักงาน

     6)  หลักสูตรกฎหมายดิจิทัลส�าหรับผู้ดูแลและพัฒนาระบบ

     7)  หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมระบบส�านักงานด้วยภาษา PHP ขั้นกลาง

     มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 153 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในแต่ละหลักสูตรที่ได้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด 

รายงานประจำาป ี256452



   14. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด�าเนินโครงการเพื่อจัดหาครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์มาทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน เสื่อมสภาพ และล้าสมัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี 

ความจ�าเป็นเพิ่มเติมท่ีจะน�ามาช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการจัดหา 

ชุดอุปกรณ์การประชุม เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์ ท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นในช่วงการท�างานนอกสถานที่ตั้ง  

(WORK FORM HOME) มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่มีการจัดซื้อในช่วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 – 2555 รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ�าเป็นต่อการใช้งานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในท�างานให้กับเจ้าหน้าท่ีภายในส�านักงาน ป.ป.ท. ตอบสนองต่อ 

การปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจ และนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 53



   15. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลส�ำนักงำน ป.ป.ท. 
(ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล)
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานเลขาธิการ ด�าเนินกิจกรรม จ�านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
     กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดต�าแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นต�าแหน่ง 
ในระดับสูงขึ้นของส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมความเข้าใจในการปรับปรุงการก�าหนด
ต�าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางที่ส�านักงาน ก.พ. ก�าหนด ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการจัดท�า
แผนการก�าหนดต�าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส�านักงาน ป.ป.ท. และเพื่อเป็นการจัดเก็บ
ข้อมลูประกอบการพฒันาโครงสร้างอตัราก�าลงัและการก�าหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีข้าราชการในสังกดัส�านกังาน 
ป.ป.ท. โดยด�าเนนิการระหว่างวนัที ่21 – 23 ธนัวาคม 2563 ณ เดอะเกรซ อมัพวา รีสอร์ทต�าบลบ้านปรก อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรสาคร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ�านวน 71 คน
     กจิกรรมที ่2 : การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท�ามาตรฐานการก�าหนดตวัช้ีวดัรายบคุคลประจ�าต�าแหน่ง
ของข้าราชการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการเพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบในการจัดท�า
มาตรฐานก�าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลประจ�าต�าแหน่งต่าง ๆ ของข้าราชการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. โดยผ่านการระดม 
ความคิดเหน็ แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบับทบาท ภารกจิ ปรมิาณงานและคณุภาพของงาน จากข้าราชการ 
ในต�าแหน่งต่าง ๆ ของส�านักงาน ป.ป.ท. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โดยจัดให้มี “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ามาตรฐานการก�าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการ
ในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท.” ซึ่งได้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ในระหว่าง 
เดอืนสงิหาคม – กนัยายน 2564 โดยเป็นการระดมความคดิเหน็โดยการแบ่งกลุม่ จ�านวน 24 กลุม่ ซึง่แบ่งกลุม่ตามต�าแหน่ง 
ส�านัก กอง และหน้าที่ความรับผิดชอบ จากการประชุมสามารถสรุปผลการประชุมและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้อย่างครบถ้วนทุกส�านัก/กอง
     กิจกรรมที่ 3 : จัดท�าร่างคู่มือการบันทึกเวลาผ่านระบบ DPIS กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
ของส่วนราชการ (WORK FROM HOME) เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. สามารถ 
ใช้เป็นแนวทางในการลงเวลากรณีที่มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ

   16. โครงกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์และสร้ำงกำรรบัรูค้วำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแก่ประชำชน
     ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยส�านักงานเลขาธิการ ด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน ดังนี้
     1. โครงการจัดจ้างประมวลผลข้อมูลข่าวสารของส�านักงาน ป.ป.ท. (News Clippings)  
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเซียลมีเดีย 
     2.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท.  
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 13 ปี
     3.  โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต
     4.  โครงการจัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจส�านักงาน ป.ป.ท.
     5.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจส�านักงาน ป.ป.ท. ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
     6.  โครงการจดัท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์บทบาทภารกจิส�านกังาน ป.ป.ท. และรณรงค์ ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานประจำาป ี256454



1.2 ความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

   1.2.1 การประชุมระหว่างประเทศ

       1)  กำรประชมุสมยัต่อเนือ่ง ครัง้ที ่2 ของกำรประชมุกลุม่ทบทวนกำรปฏบิตัติำม
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สมัยที่ 11 (Second Resumed Eleventh 
Session of the Implementation Review Group) 
         กองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าร่วม

ประชุมสมัยต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ของการประชุมกลุ่มทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทุจริต สมัยที่ 11 (Second Resumed Eleventh Session of the Implementation Review Group)  

ในรูปแบบการประชุมทางไกล ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

         IRG เป็นหนึง่ในสีก่ารประชมุย่อยภายใต้กรอบการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อเป็นคณะท�างาน 

ในการประเมนิและตดิตามความคบืหน้าการปฏบิติัตามอนสัุญญาฯ ของทุกรัฐภาค ีอนัจะน�าไปสู่การก�าหนดความท้าทาย

และแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือให้รัฐภาคีสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

       2)  กำรประชุมประจ�ำปีของคณะท�ำงำนผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และควำมโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working 
Group: APEC ACTWG) ครั้งที่ 32 
         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของคณะท�างานผู ้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริต 

และความโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group: APEC 

ACTWG) คร้ังท่ี 32 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ซ่ึงเป็นการประชุมคณะท�างานภายใต ้

กรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (Senior Officials Meeting: SOM) ครั้งท่ี 1 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม 

ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านทุจริตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นเวทีที่ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในการวาง

นโยบายและแผนการท�างานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
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       3)  กำรประชมุสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัอำชญำกรรมและควำมยตุธิรรม
ทำงอำญำ สมยัที ่14 (The 14 th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal 
Justice - UN Crime Congress)
         เมื่อวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 กองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าร่วมการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา 

สมยัที ่14 (The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice - UN Crime Congress)  

ในรูปแบบผสม ณ กระทรวงยุติธรรม โดยการประชุมสมัยที่ 14 จัดขึ้นที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อหลัก คือ  

“การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” (Advancing crime prevention, criminal justices and the rule of law: towards 

the achievement of the 2030)

       4)  กำรประชุมสัมมนำ OECD 
Global Anti-Corruption & Integrity Forum 
         กองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมาย

จากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุงปารีส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในรูปแบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 24 

มนีาคม 2564 โดยการประชุมสมัมนาดงักล่าวเป็นเวทีในการแลกเปลีย่น 

แบ่งปันข้อมูลแนวความคิดและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รายงานประจำาป ี256456



       5)  กำรประชุมประจ�ำปีของคณะท�ำงำนผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และควำมโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working 
Group: APEC ACTWG) ครั้งที่ 33 
         เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีกองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและ 

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

ครั้งที่ 33 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านทุจริตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นเวทีที่ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในการวางนโยบาย 

และแผนการท�างานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

   1.2.2  งานเกี่ยวกับต่างประเทศอื่น ๆ 

       1)  ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ 
ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 
         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ส�านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนจากนกัลงทนุชาวต่างชาติกรณไีม่ได้รบัความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืถกูเรยีกรบัผลประโยชน์

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกิจ/ลงทุนให้กับชาวต่างชาติและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

ของประเทศไทย โดยหากมีเหตุเกิดกับนักลงทุนชาวต่างชาติ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติภายใต้

การด�าเนินการของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จะด�าเนินการตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนด 

และประสานงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสภาหอการค้าต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 

         กองการต่างประเทศ ขอรายงานผลการด�าเนินงานการรับเร่ืองร้องเรียนของศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ส�านักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

ปีงบประมาณ

รับเรื่องร้องเรียน การดำาเนินการ

ชาวต่างชาติ

ให้คำาแนะนำา/ช่วยเหลือ/

อำานวยความสะดวก

รวม ส่ง ป.ป.ช.

ดำาเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำาเนินการ

2564 1 5 6 1 5 0
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       2)  กำรฝึกอบรมแบบทำงไกลผ่ำนโปรแกรมออนไลน์ (ZOOM) ร่วมกบั ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรอสิระป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ (ICAC) เขตบรหิำรพเิศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐั
ประชำชนจีน
         กองการต่างประเทศ ด�าเนนิการฝึกอบรมทางไกลผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom Meeting)  

กับเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Independent Commission Against 

Corruption : ICAC) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อ “การป้องกันการทุจริตอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า” เมือ่วันที ่16 ธนัวาคม 2563 โดยมนีายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

และ Ms.Sally Kwan เลขานุการคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคลากรส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และ ส�านักงาน 

ป.ป.ท. เขต 1-9 จ�านวน 35 คน ซึ่งมีภารกิจด้านการสืบสวนและการป้องกันการทุจริตรวมท้ังสายสนับสนุนอื่น ๆ  

เข้าร่วมฟังการอบรมออนไลน์

1.3 การปรับปรุงกฎหมายของสำานักงาน ป.ป.ท. 

   1.3.1 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลำาดับรองให้

สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนิน

การแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายล�าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรการ

ของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม  

โดยมีการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       1. ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งสิทธิให้เป็นไปตามมาตรา 134/1 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนของคดีที่มีอัตราโทษจ�าคุก ก่อนเร่ิมถามค�าให้การ 

ให้ถาม ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ถูกกล่าวหาต้องการ

ทนายความ ให้จัดหาทนายความให้

       2. ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงสามารถ

ประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ได้ แม้จะมไิด้อยูใ่นสถานทีเ่ดียวกัน และเพือ่ให้เป็นการ

สอดคล้องกับพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
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       3. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการและเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมอบหมาย

พนักงาน ป.ป.ท. การคัดค้าน การไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดี และการเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับคดี มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       4.  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะ

กรรมการ ป.ป.ท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และเพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับ 

พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

   1.3.2 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ ประกาศหรือคำาส่ัง ที่เกี่ยวข้องในอำานาจ

หน้าที่ของสำานักงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านกังาน ป.ป.ท. 

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�าสั่ง 

ทีเ่กีย่วข้องในอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังาน ป.ป.ท. จ�านวน 1 ฉบบั ได้แก่

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน สรุปอ�านาจ

หน้าที่ที่ส�าคัญ วิธีการด�าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

ข่าวสาร พ.ศ. 2564 

       โดยเป็นการยกร่างขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระ

ราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษา ประกอบกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐได้มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ในภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติในภาครฐัจงึประกาศโครงสร้างการจดัองค์กรในการด�าเนนิงาน  

สรุปอ�านาจหน้าที่ ท่ีส�าคัญ วิธีการด�าเนินงานและสถานที่ติดต่อ 

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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2. การตรวจสอบการทุจริตที่สำาคัญ

1)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำารวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับ  

“ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม เรียกรับเงิน 120,000 บาท” โครงการ

ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซำ้าเติมผู้รับเหมาในช่วงวิกฤติโควิด -19

   วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบังคับการปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว  

ผบก.ปปป. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

พร้อมของกลางเงินสด จ�านวน 120,000 บาท

   ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้มาพบเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีราชการรายหนึ่ง ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จาก สพฐ.  

และเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้เรียกรับเงินจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 

โดยต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกงวดงาน และมีการนัดหมายจ่ายเงิน พร้อมมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงในการสนทนา  

ทั้งนี้ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอ�านวยการต่อต้าน

การทุจริต ด�าเนินการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อมาส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จึงได้ประสานไปยังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(บก.ปปป.) เพ่ือด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยทาง บก.ปปป. ได้ด�าเนนิการวางแผนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

บก.ปปป. ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อท�าการจับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าว ณ ภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ภายใน

บริเวณห้างดังย่านรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้เสียหายน�าเงินสด จ�านวน 120,000 บาท ไปมอบให้กับวิศวกร

รายดังกล่าว ตามท่ีได้นัดหมายเอาไว้ พร้อมนี้ ได้ถ่ายส�าเนาธนบัตรไว้เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการจับกุมด้วยแล้ว  

ต่อจากนั้น ภายหลังการส่งมอบเงิน เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าแสดงตัวจับกุม พร้อมของกลาง น�าส่งพนักงานสอบสวน 

บก.ปปป. เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รายงานประจำาป ี256460



2)  สำานกังาน ป.ป.ท. ร่วมกบัตำารวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบกุจบัผูอ้ำานวยการ 

โรงพยาบาลเรียกรับเงิน 93,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

   วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. แถลงข่าวร่วมกับ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. กรณีการจับกุมผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาล พร้อมของกลางเงินสด จ�านวน 93,000 บาท

   ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้โทรศัพท์แจ้งผ่านสายด่วน ป.ป.ท. 

1206 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี  

ได้เรียกรับเงินจากผู้เสียหาย ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยต้องจ่ายเงิน จ�านวน 93,000 บาท  

ให้กับผู้อ�านวยการโรงพยาบาล จากการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาล ในราคา 288,000 บาท  

และนัดส่งมอบเงินในวันที่ผู้เสียหายไปรับเช็คค่าจ้าง ทั้งนี้ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต ด�าเนินการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อมาส�านักงาน ป.ป.ท. 

ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) จงึได้ประสานไปยงักองบงัคบัการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งมีการนัดส่งมอบเงิน 

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ บก.ปปป. ได้ด�าเนินการวางแผนการจับกุม โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

ป.ป.ท. เพ่ือท�าการจบักมุผูต้้องหารายดงักล่าว ณ ห้องท�างานของผูต้้องหา ภายในโรงพยาบาล โดยให้ผูเ้สยีหายน�าเงนิสด 

จ�านวน 93,000 บาท ไปมอบให้กับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรายดังกล่าว ตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ พร้อมนี้ ได้ถ่ายส�าเนา

ธนบัตรไว้เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานการจับกุมด้วยแล้ว ต่อจากนั้น ภายหลังการส่งมอบเงิน เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ได้เข้าแสดงตัวจับกุม พร้อมของกลาง น�าส่งพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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3)  ทุจริตเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

   ผูถู้กกลา่วหาไดร้ับมอบหมายจากนายอ�าเภอบางคนท ีใหม้ีหน้าทีด่�าเนนิการเกี่ยวกับเงนิสงเคราะหใ์นการ

จดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณขีองอ�าเภอบางคนท ีโดยมหีน้าทีร่บัค�าขอจากผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ในการจดัการศพ

ผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมทั้งเป็นผู้ยืมเงินและรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีจากส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม และด�าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอาย ุ

ตามประเพณีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในการนี้ผู้ถูกกล่าวหายืมเงินจ�านวน 

2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท และมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ

ตามประเพณี ครบทั้ง 130 ราย แต่กลับเบียดบังเงินจ�านวนดังกล่าวไปเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต โดยไม ่

น�าเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จ�านวน 28 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

56,000 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 และวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และมีมติว่า การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 147 และมาตรา 157 จึงได้ส่งส�านวนให้อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 ด�าเนินคดีอาญา

ต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

4)  ทุจริตการฝากเงินเข้าบัญชีราชการ

   ผู้ถูกกล่าวหามีอ�านาจหน้าที่ตามค�าสั่งกองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ 1/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 

2561 เรื่อง ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ (เพิ่มเติม) และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ดูแลงานต่าง ๆ  

และรับเงินแทนนายทหารรับจ่ายเงิน ในวันเกิดเหตุ (5 พฤศจิกายน 2561) ผู้ถูกกล่าวหาได้น�าเงินหลักประกันสัญญา 

จ�านวน 948,858 บาท (เก้าแสนส่ีหม่ืนแปดพนัแปดร้อยห้าสบิแปดบาทถ้วน) ตามใบฝากเงินที ่8/62 ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 

2561 จากกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ไปเก็บรักษาไว้ เนื่องจากน�าฝากเข้าธนาคารไม่ทันและไม่มีกุญแจตู้นิรภัย 

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 จึงได้น�าเงินจ�านวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชี

ราชการ กรมสรรพาวธุทหารบก (ระยะเวลาฝากเงนิเข้าบญัชล่ีาช้า 429 วนั) จงึเป็นเหตนุ่าเชือ่ได้ว่า ผูถ้กูกล่าวหามเีจตนา

น�าเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  

ที่กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ในคราวประชุมครั้งที่ 43/2564  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยชี้มูลความผิด มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้มูลความผิดว่า ผู้ถูกกล่าวหา  

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 127 และมีความผิดทางวินัยทหาร ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ราชการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 มาตรา 5 มาตรา 7 มติสภากลาโหม คร้ังท่ี 3/07  

วันที่ 26 มิถุนายน 2507 ข้อ 2 (2.1 ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ค�าสั่งกองทัพบกที่ 176/2508 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2508 

เรื่อง หมุนเวียนก�าลังพล ข้อ 1 การปลดข้าราชการออกจากประจ�าการทันที

รายงานประจำาป ี256462



5)  พนักงานสอบสวนได้รับมอบสำานวนสอบสวน แต่กลับไม่ทำาการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จ และไม่ได้ส่งมอบสำานวน รวมทั้งของกลางในคดี

อาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สถานีตำารวจ

   พฤติการณ์ในการกระท�าความผิด ระหว่างวันท่ีเกิดเหตุ ผู ้ถูกล่าวหาเป็นพนักงานสอบสวน สังกัด  

สถานตี�ารวจ... เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามความในนยิามมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มีหน้าทีใ่นการสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมาย วธิพิีจารณาความอาญา ต้องท�าการสอบสวน

คดีอาญาที่ตนได้รับค�าร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ให้เสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ และค�าสั่ง ก�าหนด  

แล้วเสนอส�านวนให้ผูบั้งคบับัญชาพจิารณาตามล�าดับชัน้ และส่งส�านวนพร้อมบญัชขีองกลางในคดีอาญาและตัวผูต้้องหา

ให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาฟ้องคดีต่อศาล แต่เมื่อได้รับค�าร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา จ�านวน 37 คดี ไว้แล้ว  

ผู้ถูกกล่าวหากลับไม่ได้ด�าเนินการสอบสวนคดี จ�านวน 37 ส�านวน ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ  

และค�าสั่ง ก�าหนด กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้น ตามค�าส่ังกรมต�ารวจ ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 

สิงหาคม 2537 เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งก�าหนดว่า ในคดีที่รู้ตัวผู้กระท�าความผิด 

แต่เรียกหรือจับกุมยังไม่ได้ ต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ  

ส่วนคดีที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก�าหนดระยะเวลาฝากขังตามอัตราโทษที่ก�าหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อได้มีการติดตามให้ผู้ถูกกล่าวหามาปฏิบัติหน้าที่ โดยให้น�าส�านวน 

การสอบสวนที่ค้างอยู่ทั้งหมดมามอบให้ด้วย แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่และไม่ส่งมอบส�านวนการสอบสวน

คืนให้สถานีต�ารวจ... เพื่อด�าเนินการต่อไป และผู้ถูกกล่าวหาได้รับมอบของกลางในคดีอาญา จ�านวน 6 คดี ไว้แล้ว  

ผูถ้กูกล่าวหามหีน้าท่ีจดัการหรอืรกัษาทรพัย์ซึง่ของกลางในคดีอาญาทัง้ 6 คดี ในช่วงเวลาทีต่นได้รบัมอบของกลางจนกว่า

จะมีการส่งของกลางให้สถานีต�ารวจ...เก็บไว้ แต่ผู้ถูกล่าวหาไม่ได้ส่งมอบของกลางดังกล่าวให้สถานีต�ารวจ...เก็บไว้  

กลบัเบยีดบงัของกลางในคดอีาญาไปเสยี ท�าให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้เสียหายในคดีอาญา ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ และทางราชการได้รับความเสียหาย เพราะจะท�าให้ไม่สามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตาม

กฎหมายได้ ดงันัน้ การกระท�าดงักล่าวของผูถ้กูกล่าวหา จึงเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 

157, 158, 200 วรรคหนึ่ง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ซึ่งปัจจุบันยังใช้บังคับอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติ 

ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) (6)

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดอาญา ผู้ถูกกล่าวหา ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 147 มาตรา 157 มาตรา 158 และมาตรา 200 วรรคแรก และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตาม 

พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 91 และการกระท�าของ ผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัต ิ

ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 63



6)  เจ้าหน้าทีต่ำารวจยดัยาเสพติดและเรียกรับเงนิเพ่ือแลกกบัการปล่อยตวั

ไม่ดำาเนินคดี

   พฤติการณ์ในการกระท�าความผิด จากการไต่สวนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานรับฟังเป็นที่ยุติว ่า  

ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา ต่อเนื่องถึงเวลา 22.00 นาฬิกา  

นาย ข. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 พร้อมชายไทยไม่ทราบชื่ออีก 1 คน แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 9 และเข้าตรวจค้น นายหล่อ ผู้กล่าวหา ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ สีน�้าเงิน ยี่ห้อ พีทีเอ็กซ์ หมายเลข

ทะเบยีน 5 อห 55555 กรงุเทพมหานคร และจอดอยูท่ีต่ลาดสดสนามเป้า ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร แล้วอ้างว่า พบยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกใส ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวอยู่ในช่องเก็บของด้านซ้ายมือ

ของรถจักรยานยนต์ โดย จ่าสิบต�ารวจ ก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 10 เมตร  

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พร้อมผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และชายไม่ทราบชื่ออีก 1 คน พาตัวผู้กล่าวหาขึ้นรถโตโยต้า วีออส ไม่ทราบ

หมายเลขทะเบียน และขับพาไปจากที่เกิดเหตุ และข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้กล่าวหา เพ่ือแลกเปล่ียนกับการปล่อยตัว 

ไม่ด�าเนนิคด ีส่วนชายไทยไม่ทราบช่ืออีก 1 ราย บอกให้ผูก้ล่าวหาส่งมอบกญุแจรถจกัรยานยนต์ แล้วขับขีร่ถจักรยานยนต์

ขับตามไป จ่าสิบต�ารวจ ก. ข่มขู่เรียกรับเงิน จ�านวน 60,000 บาท แลกเปล่ียนกับการไม่ด�าเนินคดีท่ีสถานีต�ารวจ  

นายหล่อ โทรศัพท์แจ้ง นางสาวแสนดี ซึ่งเป็นมารดาให้โอนเงินจ�านวน 60,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของตน มิเช่นนั้น

ต้องถูกด�าเนินคดี นางสาวแสนดี โทรศัพท์แจ้งให้ นางสาวสวย แฟนของนายหล่อ มารับเงินจ�านวน 60,000 บาท  

เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายหล่อ นางสาวสวย พร้อม นางสาวแดง เดินทางไปที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด ฝากเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม จ�านวน 60,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด สาขา C เลขที่บัญชี 222 

222 2222 ของนายหล่อ ปรากฏตามรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก วันที่ 27 เมษายน 

2560 เวลา 21.27.57 นาฬิกา และในวันเดียวกันนั้น นายหล่อ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด สาขา B  

ชื่อบัญชี นาย ข. เลขที่บัญชี 111 111 1111 จ�านวนเงิน 60,000 บาท ปรากฏตามรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ถอนเงินโดยการโอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 21.29.28 นาฬิกา จากนั้น จ่าสิบต�ารวจ ก. จึงปล่อย

ตัวผู้กล่าวหาและส่งคืนกุญแจรถจักรยานยนต์พร้อมรถจักรยานยนต์ 

   จากการตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ นาย ข. เลขที่บัญชี 111 111 1111 พบว่า  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 22.07.15 นาฬิกา และเวลา 22.08.09 นาฬิกา มีรายการถอนเงินสดไม่มีสมุดคู่ฝาก 

รายการละ 20,000 บาท และรายการถอนเงินสด ไม่มีสมุด คู่ฝาก จ�านวนเงิน 10,000 บาท และพบว่า นาย ข.  

มีการโอนเงินจ�านวน 10,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด สาขาถนน B เลขที่บัญชี 999 999 9999 ชื่อบัญชี 

จ่าสิบต�ารวจ ก. ทั้งนี้ นายหล่อ ได้ชี้ภาพบุคคลของ จ่าสิบต�ารวจ ก. และชี้ภาพของนาย ข. ยืนยันว่าเป็นผู้กระท�าความผิด 

ดังกล่าว

รายงานประจำาป ี256464



   คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า จ่าสิบต�ารวจ ก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 148 ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ ให้ผู้ใดให้หรือยอมจะให้

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น และเป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบัิตหิรอื

ละเว้นการปฏิบติัหน้าทีโ่ดยทจุริต หรือความผดิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ซึง่ปัจจบัุน คอื พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 โดย นาย ข. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ผิดฐานสนับสนุน และจ่าสิบต�ารวจ ก. มีความผิด 

ทางวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ 

ที่มิควรได้ ตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) และฐานกระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (5) 

7)  เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและเรียกรับเงิน 

เพื่อแลกกับการปล่อยตัว นอกพื้นที่รับผิดชอบ

   พฤติการณ์ในการกระท�าความผิด ตามวันเวลาท่ีเกิดเหตุ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  

ต�าแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สังกัด สภ. . . .  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยร้อยเวรบริการ และควบคุมผู้ต้องหา 

บนสถานี จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอ�านาจหน้าที่สืบสวนและจับกุม 

ผู้กระท�าผิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวยาเสพติด ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) และมาตรา 17 ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ. . . .  ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1  

กับพวกอีก 3 คนซึ่งเป็นประชาชน ได้บังอาจตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนอกเขตพื้นที่ สภ. . . .  ซึ่งเป็น 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ และได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้อ�านาจหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจค้นตัว นาย ก 

ตรวจค้นรถจักรยานยนต์และตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในท่ีสาธารณะสถาน แต่ไม่พบสารเสพติดและไม่พบ 

สิ่งผิดกฎหมาย จึงไม่ใช่พบการกระท�าความผิดซึ่งหน้าอันจะท�าให้มีอ�านาจหน้าที่จับกุมได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก 

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ปฏิบัติการอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู้อื่น คือ นาย ก  

และผู้กล่าวหา เชื่อว่ามีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีในการตรวจค้นและควบคุมตัวเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ ทั้งที่ตน 

มิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าที่นั้น และได้ข่มขู่โดยจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าท�าร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้เป็นสายลับ เมื่อ นาย ก 

ไม่ยินยอมเป็นสายลับให้ กลับกระท�าการเรียกรับเงินจากนาย ก และจากผู้กล่าวหา จ�านวน ...... บาท เพื่อแลกเปลี่ยน

กบัการปล่อยตวั ถ้าหาเงนิมาให้ไม่ได้โดยข่มขูว่่าจะด�าเนนิคดแีละต้องไปประกนันาย ก ทีส่ถานตี�ารวจ ซึง่เป็นการกระท�า

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ถึงแม้ว่านาย ก และผู้กล่าวหาไม่ได้จ่าย

ให้ตามทีเ่รยีกรบักต็าม กเ็ป็นความผดิส�าเรจ็แล้ว ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ ผูก้ล่าวหาและท�าให้นาย ก พยาน/ผูเ้สยีหาย

เสื่อมเสียอิสรภาพแก่ร่างกาย และท�าให้รัฐได้รับความเสียหาย 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 65



   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มมีตใินการประชมุคร้ังที ่26/2564 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564 มมีติเป็นเอกฉนัท์

ชี้มูลความผิด ดังนี้ การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 123 ซ่ึงเป็นกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัในขณะกระท�า

ความผิด (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 มาตรา 171) การกระท�าของผูถ้กูกล่าวหาที ่2 - ที ่4 เป็นความผิดตามตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123 ประกอบประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 86 การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1)

8)  การรับรองบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิมีบัตรประจำาตัวประชาชน

   นาย ก. ขณะเกิดเหตุด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปกครอง ระดับ 5 สังกัดท่ีท�าการปกครองอ�าเภอคอนสาร 

อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นาย ข. ขณะเกิดเหตุด�ารงต�าแหน่งก�านันต�าบลโนนคูณ ต�าบลโนนคูณ 

อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ลักลอบใช้รหัสของปลัดอ�าเภอฝ่ายทะเบียน  

เพื่อเข้าระบบทางทะเบียนฯ และท�ารายการบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิมีบัตรประจ�าตัว

ประชาชนจ�านวน 28 ราย โดยมีผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ท�าการรับรองบุคคลต่างด้าวนั้น เป็นเหตุให้บุคคลต่างด้าวได้ประโยชน์

ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความเสียหายต่อทางราชการ และเป็นความผิดตามกฎหมาย ต่อมานายอ�าเภอ

คอนสารจึงได้มอบหมายให้ผู้กล่าวหาไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรคอนสาร เพ่ือด�าเนินคดี 

กับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และที่ 2

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 45/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้

   ควำมผิดทำงอำญำ 

   ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1)(2) และมาตรา 157 

และพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 มาตรา 14  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 

   ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1)(2) และมาตรา 157 

และพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 มาตรา 14  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ประกอบมาตรา 86 แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวคดีขาดอายุความแล้ว สิทธิน�าคดี

อาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6)

   ควำมผิดทำงวินัย

   ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีความผิดตามมาตรา 82 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระท�าความผิด

   พนักงานอัยการมีความเห็น สั่งฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 162(1)(2) และมาตรา 157 และพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2542 มาตรา 14 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 

รายงานประจำาป ี256466



3. คดีทุจริตที่ศาลมีคำาพิพากษา

1)  เบียดบังทรัพย์เป็นของตน 

   ขณะเกิดเหตุจ�าเลยเป็นเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ ของรัฐต�าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับช�านาญงาน  

ส�านักงานคุมประพฤติประจ�า ศาลอาญากรุงเทพใต้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ

บญัชาให้ปฏบัิตหิน้าทีห่วัหน้าธรุการ มหีน้าทีด่แูลงานธรุการทัง้หมดของ ส�านกังานคมุประพฤตปิระจ�าศาลอาญากรงุเทพใต้  

และมีหน้าที่รับผิดชอบ เก็บเงินกลาง-เงินประกันตัวส�าหรับการปล่อยชั่วคราวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ผู้ติดยาเสพติด ในขั้นตอนการขอประกันตัว เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดมีมติอนุมัติแล้ว  

เจ้าหน้าทีจ่ะส่งเอกสารให้จ�าเลยด�าเนนิการท�าเอกสารการปล่อยตวัเพือ่ให้ผูข้อยืน่ประกนัไปรบัตวัผู้เข้ารบัการตรวจพสิจูน์

ที่ถูกควบคุมตัวอยู่และรับเงินประกันตัวแล้วออกใบรับหลักทรัพย์ให้หลังจากนั้นจ�าเลยมีหน้าที่น�าเงินประกันดังกล่าว 

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับ ในกรณีที่มีการรับเงินหลังก�าหนดเวลาปิดท�าการของธนาคาร จ�าเลยจะต้อง

น�าเงินเก็บไว้ในตู้นิรภัยของส�านักงานเพื่อน�าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในวันถัดไป ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 

การน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 เมื่อระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2546 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 

2552 เวลากลางวัน จ�าเลยซึ่งมีหน้าที่ท�า จัดการ และรักษาทรัพย์ ได้รับเงินประกันจากผู้ขอยื่นประกัน ตัวผู้เข้ารับ 

การตรวจพิสูจน์มาไว้ในความครอบครองของจ�าเลย โดยจ�าเลยมีหน้าที่ต ้องน�าเงินดังกล่าวไปฝากเข้าบัญช ี

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 026-6-0x xxx-x ชื่อบัญชี ก  

ส�านกังานคุมประพฤตปิระจ�าศาลอาญากรงุเทพใต้ ภายในวนัท่ีได้รบัเงนิหรอืในวนัถดัไปตามระเบยีบ แต่จ�าเลยได้ปฏบัิติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตไม่น�าเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารและมีการน�าฝากในภายหลังไม่ครบจ�านวน 

ตามที่ได้รับเงินไว้ กลับเบียดบังเอาเงินประกันดังกล่าวไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต จ�านวน 270 ครั้ง  

รวมเป็นเงิน 1,840,000 บาท การกระท�าของจ�าเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท�า จัดการ 

หรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย  

และเป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต เหตุเกิดที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร และแขวงวัดพระยาไกร  

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41, 147, 157  

และให้จ�าเลยคืนเงิน 1,840,000 บาท แก่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

   ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม)  

ลงโทษจ�าคกุกระทงละ 5 ปี ทางน�าสบืของจ�าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามเีหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละหนึ่งในสาม จ�าคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 87 กระทง จ�าคุก 261 ปี 348  

เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ให้จ�าคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ให้จ�าเลยชดใช้ 

หรือคืนเงิน 1,840,000 บาท แก่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โจทก์มีความเห็นไม่อุทธรณ์ จ�าเลยอุทธรณ์  

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจ�าเลยไม่ฎีกาคดีถึงที่สุด
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2)  กรณีกล่าวหาพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทำาทุจริตในภาครัฐ

   พฤตกิารณ์กล่าวคือ ผูถู้กกล่าวหาด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยนายสถาน ีปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ถานรีถไฟ ได้รบัมอบหมาย

ให้ท�าหน้าทีจ่ดัการหรอืด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัท�าเอกสารน�าส่งเงนิรายได้ประจ�าวนัของสถาน ีการน�าส่งรายได้ประจ�า

วันของสถานี และการจ่ายเงินตามฎีกาขอเบิกเงิน (ใบจ่าย) มีหน้าที่ในการจัดการน�าส่งเงินรายได้สถานี และดูแลรักษา

เงินรายได้ของสถานีในระหว่างที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตน ได้รับเอกสารฎีกาขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป

ราชการและค่าที่พักจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจรถไฟ จ�านวน 33 ราย รวมเป็นเงิน จ�านวน 197,480 บาท ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา 

มหีน้าทีด่�าเนนิการจ่ายเงนิตามฎีกาดงักล่าวให้กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูข้อเบกิ แต่ได้กระท�าการทจุรติด้วยวธีิการน�าเอกสาร

ฎีกาเบิกเบี้ยเลี้ยง (ใบจ่าย) ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจรถไฟ จ�านวน 30 ราย รวมเป็นเงิน 181,130 บาท  

หักเงินออกจากเงินท่ีต้องน�าส่งเป็นรายได้สถานีประจ�าวันดังกล่าว จากนั้นได้จัดท�าเอกสารใบเสร็จน�าส่งเงิน  

และน�าเอกสารดังกล่าว พร้อมฎีกาเบิกเบี้ยเลี้ยง (ใบจ่าย) ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจรถไฟ และเงินรายได้ที่เหลือ

จากการหกัตามรายการต่าง ๆ  ส่งเป็นรายได้ประจ�าวนัของสถาน ีเพือ่ให้ผูม้หีน้าทีต่รวจสอบเชือ่ว่ามกีารจ่ายเงนิตามฎกีา 

(ใบจ่าย) ดังกล่าวจริง และผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้วิธีการหักเงิน จ�านวน 16,350 บาท ออกจากเงินสดท่ีกันไว้ท่ีสถานี  

ซ่ึงเป็นเงนิในรายการจ่ายก่อนตรวจของสถาน ีแล้วน�าฎกีาเบกิเบีย้เล้ียง (ใบจ่าย) ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจรถไฟ 

จ�านวน 3 ราย เป็นเงินจ�านวน 16,350 บาท เก็บไว้ที่ตู้นิรภัย (ตู้เซฟ) ของสถานีแทนเงินสดจ�านวนจ�านวน 16,350 บาท 

เพือ่ให้นายสถานนี�าเอกสารฎกีาดังกล่าวตัดจ่ายจากรายได้สถานใีนวนัถดัไป จากนัน้ ผูถ้กูกล่าวหาน�าเงนิ จ�านวน 197,480 บาท  

ที่ได้จากการใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต เป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ได้รับความเสียหายเป็นเงิน จ�านวน 197,480 บาท และท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจรถไฟผู้ขอเบิกเงิน เสียหายจากการไม่ได้

รับเงินตามจ�านวนที่ขอเบิก

   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขด�าท่ี อท 78/2563  

คดีหมายเลขแดงที่ อท 14/2564 พิพากษาว่า จ�าเลย (ผู้ถูกกล่าวหา) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1  

การกระท�าของจ�าเลยเป็นการกระท�าอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงาน

มีหน้าที่ซื้อ ท�า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอม 

ให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสีย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จ�าคุก 5 ปี  

จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจ�าคุก 2 ปี 6 เดือน ให้จ�าเลยชดใช้หรือคืนเงิน 197,480 บาท แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย

3)  กรณีกล่าวหาลูกจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด กระทำาการทุจริต 

ในภาครัฐ

   พฤติการณ์กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาเมื่อครั้งเป็นลูกจ้างบริษัทไปรษณีย์ไทยจ�ากัด ปฏิบัติหน้าที่งานรอจ่าย  

ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ ได้กระท�าการทุจริตต่อหน้าท่ีด้วยการจ่ายพัสดุไปรษณีย์เก็บเงิน (พกง.) และพัสดุไปรษณีย ์

ด่วนพิเศษเก็บเงิน (EMS เก็บเงิน) และรับเงินค่า พกง. และ EMS เก็บเงินจากผู้รับปลายทางไว้แล้ว จ�านวน 73 รายการ 

รวมเป็นเงินจ�านวน 123,175 บาท แต่มิได้น�าส่งเงินค่า พกง. และ EMS เก็บเงินให้กับผู้ฝากส่งในวันเดียวกัน หรือ 

อย่างช้าในวันท�าการถัดไป กลับเบียดบังน�าเงินดังกล่าว ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ต่อมาจึงได้น�าเงินค่า พกง. และ EMS 

รายงานประจำาป ี256468



เก็บเงินดังกล่าวน�าส่งให้กับผู้ฝากส่งในภายหลัง นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหายังได้ท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่รับเงิน 

ค่า พกง. และ EMS เก็บเงินในรับฝากธนาณัติในประเทศ (ธน.1) และในบัญชีควบคุมการจ่ายไปรษณีย์เก็บเงิน (พกง.) 

(ป.170) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบหลงเชื่อว่าผู้รับปลายทางมารับและช�าระเงินค่า พกง.  

และ EMS เก็บเงินในวนัทีไ่ด้ท�าการแก้ไขเปลีย่นแปลง การกระท�าของผูถ้กูกล่าวหาเป็นเหตใุห้บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด 

เสียหายเป็นเงิน จ�านวน 123,175 บาท และเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ และท�าให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความไม่เชื่อมั่นในให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และท�าให้ลูกค้าผู้ฝากพัสดุไปรษณีย์เก็บเงิน (พกง.)  

และพัสดุไปรษณีย์เก็บเงินด่วนพิเศษ (พกง. EMS) แต่ละรายได้รับเงินล่าช้า

   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่ อท 120/2563  

คดีหมายเลขแดงที่ อท 202/2563 พิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน 

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษ

ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ลงโทษจ�าคุกกระทงละ 5 ปี และปรับกระทงละ 

2,000 บาท 64 กระทง รวมจ�าคกุ 320 ปี และปรบั 128,000 บาท จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพจิารณา

มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงลงโทษจ�าคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน  

และปรบักระทงละ 1,000 บาท รวมจ�าคกุ 128 ปี 384 เดอืน และปรบั 64,000 บาท จ�าเลยเบยีดบงัเงนิผูเ้สยีหายจ�านวน

ตั้งแต่คราวละ 95 บาท และสูงสุดคราวละ 5,100 บาท โดยส่งมอบเงินที่เบียดบังคืนให้แก่ผู้เสียหายล่าช้า แต่ได้ส่งมอบ

ให้แก่ผู้เสียหายครบถ้วนและพ้นสภาพการเป็นพนักงานของผู้เสียหาย โดยถูกผู้เสียหายไล่ออกจากงานเนื่องจากผิดวินัย

ร้ายแรง อนัถอืได้ว่าจ�าเลยได้รับการลงโทษจากการกระท�าผดิมาบางส่วนแล้ว ไม่ปรากฏว่าจ�าเลยได้รบัโทษจ�าคกุมาก่อน 

และจ�าเลยมีบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์ที่ต้องเลี้ยงดู 2 คน เพ่ือให้โอกาสจ�าเลยได้กลับตนเป็นคนดี เห็นสมควรรอการลงโทษ 

จ�าคุกไว้ 2 ปี และให้จ�าเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง ภายในก�าหนดระยะเวลาคุมประพฤติ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 79, 30 

4)  กรณีกล่าวหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยส้ม อำาเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย กระทำาการทุจริตในภาครัฐ

   ขณะเกดิเหตผุูถ้กูกล่าวหาด�ารงต�าแหน่ง ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยส้ม (นกับรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล 6) อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

และรวบรวมพยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 32/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แล้ว  

มีมติความว่า ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลากลางวัน ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งขณะเกิดเหตุ

ด�ารงต�าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้ม (นักบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 6) อ�าเภอภูกระดึง  

จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการบังคับบัญชาพนักงานส่วนต�าบล 

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้ม และมีหน้าที่ในการพิจารณาท�าความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ  

และด�าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค�าสั่งที่ต้องใช้ความช�านาญเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลห้วยส้ม อาทเิช่น การอนญุาต การอนมุตั ิการดแูลผลประโยชน์ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยส้ม และงาน

อ่ืนตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย ตามค�าสัง่องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้ม ที ่387/2553 ลงวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 69



   ผู้ถูกกล่าวหาได้เบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร รายเด็กชาย ป. บุตรที่เกิด 

กับนาง ส. ภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมาย  

โดยได้ท�าการรับรองเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การศึกษาบุตร ว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวได้ รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง เป็นเงินจ�านวน 

60,405 บาท ท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้ม ได้รับความเสียหายเป็นเงินจ�านวน 60,405 บาท ซ่ึงปัจจุบัน 

ผู้ถูกกล่าวหาได้น�าเงินที่ได้เบิกไปดังกล่าวมาช�าระคืน ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้มแล้วทั้งหมด การกระท�า 

ของผู ้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการรับรองเป็นหลักฐาน ซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ  

และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ อันเป็นการกระท�าผิดหลายครั้ง 

ต่างกรรมต่างวาระ 

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัย ว่าการกระท�าของ 

นาย ว. ผู ้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 157  

และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ พ.ศ. 2545  

และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบลจงัหวัดเลย เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวินยั  

และการด�าเนินการทางวินัย

   ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบภาค 4 มคี�าพพิากษาว่า จ�าเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 157 (เดิม), 162 (4) เดิม การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง

ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 13 กระทง การกระท�าของจ�าเลยในกระทงความผิดตามฟ้อง 

ข้อ 2.12 และ 2.13 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 157 (เดิม) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ�าคุกกระทงละ 1 ปี  

และปรับกระทงละ 5,000 บาท จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้

กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ�าคุกกระทงละ 6 เดือน และปรับกระทงละ 2,500 บาท 

รวม 13 กระทง จ�าคุก 78 เดือน และปรับ 32,500 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบรายงานการสืบเสาะ 

และพินิจจ�าเลยแล้ว เห็นว่า ภายหลังเกิดเหตุจ�าเลยได้ชดใช้เงินสวัสดิการที่จ�าเลยเบิกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คืนให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยส้ม จนครบถ้วนนับว่าจ�าเลยได้พยายามบรรเทาความเสียหายแล้ว ประวัติ นิสัย 

และความประพฤติของจ�าเลยไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีเสมอมามีครอบครัวที่ต้องดูแล 

ประกอบกับจ�าเลยให้การรับสารภาพ แสดงว่าจ�าเลยรู้ส�านึกในความผิดของตน เมื่อไม่ปรากฏว่าจ�าเลยเคยได้รับโทษ 

จ�าคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสจ�าเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก�าหนด 2 ปี 

และให้คุมความประพฤติจ�าเลยไว้มีก�าหนด 1 ปี นับแต่วันมีค�าพิพากษา โดยให้จ�าเลยไปรายงานตัวต่อพนักงาน 

คุมประพฤติ จ�านวน 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและก�าหนดเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรก�าหนดให้จ�าเลยละเว้น 

การประพฤติใด ๆ อันอาจน�าไปสู่การกระท�าความผิดในท�านองนี้อีกกับให้จ�าเลยกระท�ากิจกรรมบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร มีก�าหนด 24 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 

ไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ตามคดีหมายเลขแดงที่ อท 128/2562  

และคดีน้ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลช้ันต้น  

จ�าเลยไม่อุทธรณ์ และไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ คดีได้ถึงที่สุดแล้ว

รายงานประจำาป ี256470



5)  กรณีกล่าวหานาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 1 และนาง ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 

กระทำาการทุจริตในภาครัฐ

   ส�านวนคดีเรื่องเลขด�า ป.ป.ท. ที่ 2970/2558 คดีระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โดยพันจ่าอากาศเอก ว. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้กล่าวหา กับ นาย ย. ผู้ถูกกล่าวหา 
ที่ 1 และนาง ส. ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซ่ึงขณะเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาที่ 1  
ด�ารงต�าแหน่งพนักงานธุรกิจ 7 สังกัดส�านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 
   พนักงาน ป.ป.ท. ไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานถูกต้อง 
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 39/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แล้ว มีมติความว่า ขณะเกิดเหตุนาง ส.  
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งพนักงาน
พัฒนาธุรกิจ 7 สังกัด ส�านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 1 จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนนาง ส. ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และไม่ได้เป็นเกษตรกร  
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ท�านาหรือมีที่ดินท�าไร่ท�านาแต่อย่างใด โดยนาง ส. เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร บ้านดอนทอง หมู่ที่ 9 (กลุ่ม ด.9) และได้สนับสนุนนาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในการสอบสวนประวัติ 
กรอกข้อมูลรายได้และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคาร แล้วนาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1  
ได้น�าเอกสารข้อมูลอันเป็นความเท็จดังกล่าว เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ัน เป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาหลงเช่ือและ 
ได้พิจารณาอนุมัติตามที่นาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 น�าเสนอและรับรองข้อมูลรายงานและจัดท�าสัญญา โดยมิได้สอบสวน
ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ขัน้ตอนของธนาคารในการรบัรองและสอบสวนประวตักิารขึน้ทะเบยีนลกูค้าธนาคาร การกระท�าของ
นาง ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 จึงเป็นการสนับสนุนนาย ย. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในการรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จและปฏิบัติหน้าที่
โดยมชิอบและโดยทจุรติในการจดัท�าสญัญาอันเป็นการกระท�าความผดิหลายกรรม ท�าให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบ้านหมอ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน จ�านวน 50,000 บาท  
เหตุเกิดระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2554 เวลากลางวันต่อเนื่องกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
   คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัย ว่าการกระท�าของ 
นาง ส. ผู ้ถูกกล ่าวหาที่  2 เป ็นความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดของพนักงาน ในองค ์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86  
   ในส่วนของความผิดทางวินัย เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่อาจ มีความผิด
ทางวินัยได้ต่อมา เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีค�าพิพากษาว่า  
จ�าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จ�าคุก 8 เดือน ปรับ 10,000 บาท จ�าเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ  
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ�าคุก 4 เดือน ปรับ 5,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคด ี
และรายงานการสืบเสาะและพินิจจ�าเลยแล้ว จ�าเลยให้การรับสารภาพและได้วางเงินชดใช้ค่าเสียหายบางส่วน จ�านวน 
20,000 บาท อันเป็นการบรรเทาผลร้ายของความผิดที่จ�าเลยได้กระท�า เห็นควรให้โอกาสจ�าเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี 
โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก�าหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 71



6)  ทุจริตปลอมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านและนำาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน

ปลอมเบิกจ่ายเงิน

   นางสาว ก ผู้ถูกกล่าวหา เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ระดับ 7 สังกัด องค์การ

บริหารส่วนต�าบลครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา มีอ�านาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการประจ�าของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลครบุรี เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน  

และการก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อ 5 และข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีอ�านาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ตรวจฎกีาเบกิจ่ายเงนิ ลงนามถอนเงนิจากธนาคารพาณชิย์ ธนาคารออมสนิ คลงัจงัหวดั เป็นกรรมการ

รักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 7  

มอี�านาจรบัรองการใช้สทิธขิองข้าราชการ ส่วนท้องถิน่ในหน่วยงานนัน้ และมสีทิธริบัรองการใช้สทิธขิองตนเองตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล โดยผู้ถูกกล่าวหาได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นกระท�าการปลอมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านและน�าใบ

เสรจ็รับเงินค่าเช่าบ้านปลอมดงักล่าวประกอบการเบกิจ่ายค่าเช่าบ้านของตน และลงชือ่รบัรองการใช้สทิธเิบกิค่าเช่าบ้าน

ของตนอันเป็นความเท็จ จ�านวน 34 เดือนท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลครบุรีและผู้ให้เช่าได้รับความเสียหาย  

เหตุเกิดระหว่างมีนาคม 2553 –ธันวาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

   ค�าพิพากษาศาลคดีหมายเลขด�าที่ อท. 17/2563 คดีหมายเลขด�าที่ อท. 5/2564 ค�าพิพากษา ศาลอาญา

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ว่าจ�าเลยมีความผิด ดังนี้ คดีจ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

(เดิม) มาตรา 162 (1)(4) เดิม การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวม 34 กรรมการกระท�าของจ�าเลยแต่ละกระทงเป็นกรรมเดียวผิด 

ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 157(เดิม) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 90 จ�าคุกกระทงละ 1 ปี รวมจ�าคุก 34 ปีแต่ให้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลย 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (2)

7)  รับชำาระเงนิตามโครงการเศรษฐกจิชุมชนไว้แต่ไม่นำาส่งเงนิส่งกองคลัง

และไม่ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

   กรณีกล่าวหาปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รับช�าระเงิน 

ตามโครงการเศรษฐกิจชมุชนไว้แต่ไม่น�าส่งเงนิส่งกองคลังและไม่ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกระทัง่ส�านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบจึงน�าส่งเงินคืน 

    ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกรหมู่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ได้กู้เงินโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน จ�านวน 100,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ ตามสัญญาที่ 3/2545 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 

โดยสัญญาตกลงให้ช�าระเงินคืน 4 งวด ๆ ละ 25,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไปจนครบ  

ซ่ึงเมือ่ถงึก�าหนดใช้เงนิงวดที ่1 และที ่2 กลุม่กองทนุได้ช�าระเงินคนืให้องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ รับไว้ถูกต้องแล้ว

แต่เมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินกู้งวดท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม 2548) ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งปลัดองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ และมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง ในการตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล  

รายงานประจำาป ี256472



ควบคุมงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ ซึ่งโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าว เป็นหนึ่งในงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ และมีอ�านาจหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด�าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2541 ข้อ 26 “การรบัเงนิ การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรกัษาเงนิทนุหมนุเวยีนขององค์การบริหารส่วนต�าบล

และสภาต�าบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินท่ีสภาต�าบลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลถือปฏิบัติโดยอนุโลม” และอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 9 “การรับเงินทุกประเภทจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�ามาช�าระทุกครั้ง”  

ได้ติดตามทวงถามให้เลขานุการกลุ่มกองทุน ฯ ช�าระเงินกู้คืนเลขานุการกลุ่มกองทุน ฯ จึงน�าเอาเงินกู้งวดที่ 3 จ�านวน 

25,000 บาท มอบให้ผูถู้กกล่าวหาตามท่ีผูถู้กกล่าวหาติดตามทวงถาม และแสดงให้เลขานกุารกลุม่กองทนุฯ ว่าผูถ้กูกล่าว

หาเป็นผู้มีอ�านาจรับเงินกู้ไว้ เมื่อผู ้ถูกกล่าวหารับเงินไว้แล้วก็มิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เลขานุการกลุ่มกองทุนฯ  

ไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ได้น�าเอาเงินดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อเพื่อออก 

ใบเสรจ็รบัเงนิไว้เป็นหลกัฐาน โดยอ้างว่าเงนิไม่ครบตามจ�านวนจงึน�าเอาไปฝากไว้กบับคุคลอืน่กระทัง่ส�านกังานตรวจเงนิ

แผ่นดิน มาตรวจสอบพบผู้ถูกกล่าวหาจึงน�าเอาเงินมาส่งคืนให้องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฬ่อ

    คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติชี้มูลความผิดผู ้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามเป็นความผิดฐาน  

“เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต�าแหน่ง หรือหน้าที่ 

ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น” 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 (เดิม) 

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 171

    พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ�าเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6  

เป็นคดีหมายเลขด�าที่ อท. 65/2563 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6 ได้มีค�าพิพากษาเป็นคดี

หมายเลขแดงที ่อท. 3/2564 เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2564 ว่า จ�าเลยมคีวามผดิตาม พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 จ�าคุก 1 ปี 

8)  เบียดบังทรัพย์ทางราชการ

   ขณะเกดิเหตผุูถ้กูกล่าวหา ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิิลนั ส�านกังานตัง้อยูท่ีบ้่านทับละมุ  

ต�าบลล�าแก่น อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และมีหน่วยพิทักษ์ป่าที่ดูแลพื้นที่เกาะกลางทะเล มีเรือยนต์อยู่ใน 

ความดแูลหลายล�า มอี�านาจหน้าทีค่วบคุมและก�ากบัดูแลการเบกิจ่ายพสัดุครภัุณฑ์ให้เป็นไปตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ี

ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และอ�านาจหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ของทางราชการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดภัยพิบัติ

คลื่นยักษ์สึนามิ เป็นเหตุให้เรือยนต์ตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาว 25 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์

ราคา 1,696,000 บาท ถกูคลืน่ยกัษ์สนึามซิดัออกจากทีจ่อดตดิค้างเกยอยูบ่นเกาะตาชยัในเขตอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสิมลัิน  

ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2547 ผู้ถูกกล่าวหาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชักลากเรือจากเกาะตาชัยมาขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมหมา  

(ท่าดินแดง) ต�าบลทับละมุ อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หลังจากน้ันได้น�าเรือข้ึนเทรลเลอร์แล้วใช้รถยนต์ชักลาก 

เทรลเลอร์ ไปไว้ทีต่�าบลม่วงกลวง อ�าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง และสัง่การให้นาย น. ไปแจ้งต่อพนกังานสอบสวนสถานี

ต�ารวจภูธรคุระบรุ ีเพือ่เป็นหลกัฐานว่าเรอืยนต์ตรวจการณ์ดงักล่าวสญูหายไป เนือ่งจากภยัพบิตัคิลืน่ยกัษ์สนึาม ิเพ่ือเป็น

หลักฐานการจ�าหน่ายพัสดุของส�านักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน แล้วน�าเรือไปใช้เป็นประโยชน์

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 73



    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 147 (เดิม) 157 (เดิม) การกระท�าของจ�าเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงาน

มีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์เบียดบังเป็นของตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีโทษหนัก

ท่ีสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ�าคุก 6 ปี และให้คืนหรือชดใช้เงิน จ�านวน 1,690,000 บาท  

แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9)  การทุจริตของพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

    จ�าเลยเป็นพนักงานของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่งพนักงานพาณิชย์ 3 สังกัด

ส�านกังานบรกิารลกูค้า กสท. ตรงั ปฏบัิตงิานในหน้าทีร่บัช�าระเงนิค่าบรกิารจากลกูค้าประจ�าหน้าเคาน์เตอร์ ออกใบเสรจ็

รบัเงนิแล้วต้องส่งเงนิให้แก่ผู้บังคบับัญชาเพือ่น�าเงนิเข้าบัญชเีงนิฝากของผูเ้สยีหายในแต่ละวัน การรับเงนิแต่ละคร้ังจ�าเลย

มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าแล้วต้องน�าเงินส่งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อน�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้เสียหาย

ภายในวันท�าการแต่ละวัน หลังจากที่จ�าเลยจัดการรักษาและครอบครองเงินที่ได้รับช�าระค่าบริการจากลูกค้าแทนผู้เสียหาย 

ตามหน้าที่แล้ว จ�าเลยกลับยกเลิกใบเสร็จรับเงินของลูกค้าที่มาช�าระค่าบริการโทนคมนาคม และเบียดบังเอาเงิน 

ดังกล่าว จ�านวน 20 ครั้ง เป็นเงินจ�านวน 86,886.31 บาท ของผู้เสียหาย เป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 

หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์น้ันเสียอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ภายหลังเกิดเหตุจ�าเลยน�าเงิน จ�านวน 

86,818.90 บาท ส่งคืนให้แก่ผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17, 91

    ค�าพิพากษา ให้ลงโทษปรับจ�าเลยกระทงละ 20,000 บาท รวม 20 กระทง ปรับ 400,000 บาท อีกสถานหนึ่ง  

ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 200,000 บาท โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก�าหนด 

3 ปี นับแต่วนัทีอ่่านค�าพพิากษาศาลฎกีา ให้คมุความประพฤตจิ�าเลยโดยให้จ�าเลยมารายงานตวัต่อพนกังานคมุประพฤติ

ทุก 3 เดือน มีก�าหนด 2 ปี กับให้จ�าเลยกระท�ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์มีก�าหนด 20 ช่ัวโมง  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

10) รายงานการตรวจสอบขอรับค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ

   จ�าเลยทั้งสาม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านตามค�าขอของ นางสาว ก 

มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านและต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จ�าเลยทั้งสาม ร่วมกันท�าแบบรายงานการตรวจสอบขอรับค่าเช่าบ้าน (ไม่ระบุวันที่) 

อันเป็นเท็จ และลงนามรับรองเป็นหลักฐานอันเป็นเท็จในแบบรายงานการตรวจสอบว่านางสาว ก เช่าบ้านและ 

ได้พักจริง โดยจ�าเลยทั้งสามไม่ได้ไปตรวจสอบการเช่าบ้านตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับค�าสั่ง เป็นเหตุให้นางสาว ก ได้สิทธิเบิก 

ค่าเช่าบ้านทั้งที่ไม่ได้เช่าและไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง แบบรายงานการตรวจสอบที่จ�าเลยท้ังสามร่วมกันจัดท�าขึ้นเป็นการ

ท�าขึ้นอันเป็นการรับรองหลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเอกสารดังกล่าวมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ เป็นเหตุให้

นางสาว ก เบกิค่าเช่าบ้านจากเทศบาลโดยมชิอบตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2553 ถงึเดอืนสงิหาคม 2555 รวมเป็นเงนิ จ�านวน 

46,100 บาท การกระท�าของจ�าเลยทัง้สามเป็นการปฏบัิตหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่เทศบาล 

ผู้เสียหายและทางราชการ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

รายงานประจำาป ี256474



    ค�าพิพากษา จ�าเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม),162 (1) (4) (เดิม) 

ประกอบมาตรา 83 การกระท�าของจ�าเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็น 

เจ้าพนกังานปฏบิติัหน้าท่ีโดยมชิอบหรือปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยทจุรติซ่ึงเป็นบทกฎหมายทีม่โีทษหนกัสดุ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 90 จ�าคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท จ�าเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ�าคุกคนละ 6 เดือน  

และปรับคนละ 5,000 บาท พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจจ�าเลยท้ังสามแล้วเห็นว่าจ�าเลยเป็นเจ้าพนักงาน 

และเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบราชการก�าหนด เป็นเหตใุห้ราชการได้รบัเสยีหาย แต่จ�าเลย

ทั้งสามพยายามบรรเทาความเสียหายโดยให้นางสาว ก น�าเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไป จ�านวน 46,100 บาท คืนให้แก ่

ผู้เสียหายจนครบถ้วนแล้ว กับไม่ปรากฏว่าจ�าเลยทั้งสามได้ประโยชน์ใดมาเป็นของตน พฤติการณ์แห่งคดีไม่ถึงกับเสียหาย 

อย่างร้ายแรง ประกอบกับจ�าเลยทั้งสามไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสปรับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจ�าคุก 

ให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี และให้คุมประพฤติจ�าเลยทั้งสามไว้คนละ 1 ปี โดยให้จ�าเลยท้ังสามไปรายงานตัวต่อ

พนักงานคุมประพฤติ 4 เดือนต่อครั้ง กับให้จ�าเลยทั้งสามท�างานบริการสังคมหรือบ�าเพ็ญประโยชน์ตามที่พนักงาน 

คุมประพฤติเห็นสมควร เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจ�าเลยทั้งสามไม่ช�าระค่าปรับ 

ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

11) กระทำาการรับแจ้งการสร้างบ้านใหม่ 

   กรณีกล่าวหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินหว้า ต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอ�านาจ

หน้าที่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นนายทะเบียน

ผูร้บัแจ้ง ก�าหนดเลขประจ�าบ้านให้แก่ผูแ้จ้ง ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ประกอบ

ประกาศส�านักทะเบียนกลางโดยผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2535 เรื่อง การแต่งตั้ง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

เป็นนายทะเบยีนผูรั้บแจ้ง มหีน้าท่ีเกีย่วกบัการรบัแจ้งการเกดิ การตาย การย้ายทีอ่ยู ่การสร้างบ้านใหม่ การรือ้บ้าน และ

การก�าหนดเลขประจ�าบ้าน โดยนายทะเบียนผู้รับแจ้งมีหน้าที่ออกหลักฐาน (1) ใบรับแจ้งการเกิด ท.ร.1 ตอนหน้า  

(2) ใบรับแจ้งการตาย ท.ร.4 ตอนหน้า (3) ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร.6 ตอนหน้า และ (4) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.9  

ภายในเขตท้องที่หมู่บ้านของตน ผู้ถูกกล่าวหาได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่ดังกล่าว 

กระท�าการรบัแจ้งการสร้างบ้านใหม่ ขอก�าหนดเลขประจ�าบ้านจากนาย ส. ลูกบ้านผู้แจ้ง ผู้ถกูกล่าวหาท�าการตรวจสอบ

หลักฐานของผู้แจ้ง ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านสามารถก�าหนดเลขประจ�าบ้านใหม่ได้ จึงก�าหนดเลขประจ�าบ้านใหม่

เป็นเลขที่ กก/ข หมู่ที่ 8 ต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และได้จัดท�าหลักฐานใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)  

โดยรับรองเป็นหลักฐานมุ่งพิสูจน์ความจริงว่า นาย ส.ผู้แจ้งได้สร้างบ้านใหม่จริง อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงนาย ส. 

ผู้แจ้งมิได้มีการปลูกสร้างบ้านใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่น�าเอาชั้นใต้ถุนบ้านเลขที่ กก หมู่ที่ 8 ต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย มาแจ้งว่าเป็นบ้านท่ีปลูกสร้างข้ึนใหม่ ผู้ถูกกล่าวหาได้ก�าหนดเลขประจ�าบ้านใหม่โดยไม่ได้ไปตรวจสอบ

สภาพความเป็นบ้าน เพื่อให้นาย ส. ผู้แจ้งน�าไปยื่นค�าร้องขอออกเลขประจ�าบ้านใหม่ต่อนายทะเบียนอ�าเภอกงไกรลาศ 

ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทัย จนมชีือ่หรอืมรีายการอย่างหนึง่อย่างใดในทะเบยีนบ้านหรอืเอกสารการ

ทะเบยีนราษฎรโดยมิชอบ เป็นการไม่ปฏบิติัตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 

ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 32 โดยบ้านเลขที่ กก/ข ดังกล่าวแท้จริงแล้วไม่สามารถก�าหนดเลขประจ�าบ้านใหม่ได้ เนื่องจากบ้าน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 75



หลงัหนึง่ให้ก�าหนดบ้านเลขทีเ่พยีงเลขหมายเดยีว และไม่มสีภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. 2534 การกระท�าของผูถู้กกลา่วหาดังกล่าวเป็นเหตุให้นายทะเบียนอ�าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั ส�านักทะเบยีนกลาง  

หรือประชาชน ได้รับความเสียหาย และเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส�าหรับนาย ส. ผู้แจ้งซึ่งได้ใช้ทะเบียนบ้าน

เลขที ่กก/ข ดงักล่าวเป็นหลกัฐานเพือ่ขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร ภายหลงันายทะเบยีนอ�าเภอกงไกรลาศ ได้มีค�าสัง่จ�าหน่าย

รายการทะเบยีนบ้าน เลขที ่กก/ข หมูท่ี ่8 ต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย ออกจากสารบบงานทะเบยีนราษฎร 

   คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มมีติชีม้ลูความผดิผูถ้กูกล่าวหาว่า มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  

มาตรา 162 (1) (4) ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระท�าความผิด และมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม ประกอบมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 และตามนัยมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ�าเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6  

เป็นคดีหมายเลขด�าที่ อท. 152/2564 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ได้มีค�าพิพากษา 

เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อท. 93/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ว่า จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 162 (1) (4) (เดิม) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ�าคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท  

จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจ�าคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า จ�าเลยก�าหนดเลข

ประจ�าบ้านใหม่และออกหลักฐานใบรบัแจ้งตามแบบ ท.ร.9 ให้แก่นาย ส.อนัเป็นเทจ็ กเ็พือ่ช่วยเหลอืนาย ส. ให้น�าเอกสาร

ดงักล่าวไปยืน่ต่อนายทะเบยีนอ�าเภอกงไกรลาศ ส�าหรบัด�าเนนิการจดัท�าทะเบยีนบ้านและส�าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน  

ซึ่งปรากฏชื่อนาย ส. เป็นเจ้าบ้านเพื่อน�าไปใช้เป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อนายทะเบียนอ�าเภอกงไกรลาศ

ตรวจสอบพบการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายดงักล่าว กไ็ด้จ�าหน่ายรายการทะเบยีนบ้านดังกล่าวออกจากสารบบงาน

ทะเบียนราษฎร โดยไม่ปรากฏว่านาย ส. ได้น�าส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน

เกษตรกรและได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่อย่างใด ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่ร้ายแรงมากนัก 

ประกอบกับจ�าเลยให้การรับสารภาพ นับว่าลุแก่โทษในการกระท�าของตน เมื่อจ�าเลยไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน  

กรณีมีเหตุสมควรให้โอกาสจ�าเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

รายงานประจำาป ี256476



องค์ประกอบ / 

ตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

เป้าหมาย

ผลการ 

ดำาเนินงาน
ค่าเป้าหมายขั้นต้น  

 (50.00)

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน  

 (75.00)

ค่าเป้าหมายขั้นสูง  

 (100.00)

Performance Base 

ตัวชี้วัด 1. ควำมส�ำเร็จของกำรผลักดันอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รัปชันประจ�ำปีของประเทศไทย

15

Performance Base 

ตัวชี้วัด 1.1 ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)

5 มากกว่าเท่ากับ 36.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 37.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 

38.00  

(คะแนน)

36.00 

(คะแนน)

Performance Base 

ตัวชี้วัด 1.2 กำรติดสินบนและกำรทุจริตมีอยู่หรือไม่และมำกน้อยเพียงใด  (แหล่งข้อมูล IMD World 

Competitiveness Yearbook)

5 มากกว่าเท่ากับ 45.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 46.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 

47.00  

(คะแนน)

41.00 

(คะแนน)

Performance Base 

ตัวชี้วัด 1.3 กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระท�ำผิด มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด         

(แหล่งข้อมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index)

5 มากกว่าเท่ากับ 37.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 38.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 

39.00  

(คะแนน)

37.00 

(คะแนน)

Performance Base 

ตัวชี้วัด 2. ควำมส�ำเร็จของกำรเสนอแนวทำงกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต่อหัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำร (1 กรม 1 ปฏิรูป)

25 1 

(ผลผลิต)

2 

(ผลผลิต)

3 

(ผลผลิต)

3 

(ผลผลิต)

รายงานการประเมินตนเอง
หน่วยงาน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินตนเอง
หน่วยงาน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

องค์ประกอบ / 

ตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

เป้าหมาย

ผลการ 

ดำาเนินงาน
ค่าเป้าหมายขั้นต้น  

 (50.00)

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน  

 (75.00)

ค่าเป้าหมายขั้นสูง  

 (100.00)

Performance Base 

ตัวชี้วัด 3. ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรกรณีร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐที่สำมำรถวินิจฉัย ชี้มูลควำมผิดได้

แล้วเสร็จ

30 มากกว่าเท่ากับ 56.41  

(ร้อยละ)

มากกว่าเท่ากับ 70.37  

(ร้อยละ)

มากกว่าเท่ากับ 

84.27  

(ร้อยละ)

95.69 

(ร้อยละ)

Potential Base 

ตัวชี้วัด 4. กำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล : กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน�ำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูล

ภำครัฐ (Open Data)

15 มากกว่าเท่ากับ 50.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 75.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 

100.00  

(คะแนน)

100.00 

(คะแนน)

Potential Base 

ตัวชี้วัด 5. กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)

15 มากกว่าเท่ากับ 325.00  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 352.12  

(คะแนน)

มากกว่าเท่ากับ 

380.29  

(คะแนน)

378.37 

(คะแนน)

Potential Base 

ตัวชี้วัด กำรถอดบทเรียนในกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบและกำรแก้ไขปัญหำในสภำวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

0 100 

(คะแนน

บรรยาย)

รายงานประจำาป ี256478



งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพ พนักงาน 

ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 4

 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 รุ่นที่ 4 พร้อมมอบ 

ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จ�านวน 32 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท.  

เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องฝึกอบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563  

ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมการอบรม จ�านวน 32 ราย เป็นข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติ

หน้าทีท่ีด่มีคีณุธรรม จรยิธรรม การปฏบิตัตินตามแนวทางธรรมาภบิาลและประมวลจรยิธรรม ตลอดจนเพือ่สร้างคณุภาพ

มาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

อันจะน�าไปสู ่การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 

ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า 

“ต�าแหน่งหน้าทีท่ีท่่านได้รบันัน้มาพร้อมกบัความรบัผดิชอบ”  

ขอให้ทุกท่านน�าความรู ้และความสามารถที่ได ้รับ 

ไปร่วมพัฒนาตัวเองและพัฒนาส�านักงาน ป.ป.ท.  

ให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต

ในภาครัฐ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 79



2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

แต่งตั้ง

 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติในภาครฐั เป็นประธานการประชมุเตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการ 

ป.ป.ท. แต่งตั้ง จ�านวน 5 คณะ รวมทั้งมอบนโยบาย ทิศทางการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยมี 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการฯ  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีซึง่มกีารรับฟังแนวทางในการปฏบิติัหน้าทีข่องแต่ละคณะ การน�าเสนอ

และแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค เพ่ือน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จ�านวน 5 คณะ ประกอบด้วย

 (1)  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากลั่นกรองเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน  

เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 (2)  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 (3)  คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย 

 (4)  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริงส�านวนคดีการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า

โครงการรับจ�าน�าข้าว เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเลขาธิการ ป.ป.ท. 

 (5)  คณะอนุกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณาเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริง

และรวบรวมพยานหลักฐานและรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง

รายงานประจำาป ี256480



3)  ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในศูนย์อำานวยการ 

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาต ิ(ศอตช.) เพ่ือเตรียมพร้อมวางแนวทางบูรณาการขบัเคล่ือน 

ส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในสังคม

 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส�านักงาน ป.ป.ท.) โดยส�านักงานเลขาธิการ จัดการประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน 

ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้าน  

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะอนุกรรมการซ่ึงเป็น 

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

กรมสารนิเทศ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส�านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิและสงัคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยเน้นการบรูณาการ 

ของทุกหน่วยงานในการเสริมสร้างการรับรู้ด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเกิดการตระหนักรู้  

และสร้างจิตส�านึกในการไม่ทนต่อการทุจริต อันจะน�าไปสู่การมีส่วนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ และต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ซึง่กรอบแนวทางและแผนการด�าเนนิงาน จะเน้นทัง้เป้าหมายในระยะสัน้

และระยะยาว เพื่อกระตุ้น สร้าง และส่งเสริมประชาชนให้มีจิตส�านึกในการท�าหน้าที่พลเมือง ที่พร้อมจะรักษา 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
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4)  ศอตช. โดยนายอำาเภอเมืองศรีสะเกษ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กอ.รมน.  

จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนภาคประชาชน 

และสำานักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต 

การใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

พ.ศ. 2563 “โครงการพัฒนาตำาบลแบบบูรณาการ”

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ 

เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในโครงการพัฒนาต�าบล 

แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ซึ่งมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะประธานคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

ส�านกังาน ป.ป.ท. พร้อมด้วย พนัต�ารวจโท ทนง เพิม่พนู ผูอ้�านวยการส�านกังาน ปปท. เขต 3 และคณะเจ้าหน้าทีส่�านกังาน 

ป.ป.ท. ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความร่วมมือจากนายอ�าเภอเมืองศรีสะเกษ 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กอ.รมน. จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทน 

ภาคประชาชน ในการด�าเนินการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เน้นย�้าถึงการท�างานว่าจะต้องด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้การด�าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป

รายงานประจำาป ี256482



5)  ศอตช. โดย กอ.รมน.จว.อย. ธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสาน

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำานักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่  

จ.พระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณตาม 

พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 “โครงการ 1 ตำาบล  

1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่  

เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในโครงการ 1 ต�าบล 1 กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ของส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ส�านักงาน ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผอ. ปปท. เขต 1 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท. เขต 1 และ

คณะเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนกองก�าลังรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน.จว.อย.) ผู ้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา คณะท�างานศูนย์ประสานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ต�าบลแม่ลา  

อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมเข้ารับฟังข้อมูลการด�าเนินโครงการเบื้องต้นจากนายวุฒิพงศ์ กะสินัง  

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ รวมถึงร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการด�าเนินโครงการฯ  

ในแปลงเกษตรดังกล่าวด้วย

 ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง เห็นชอบกลไก 

เฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ ด้านการเฝ้าระวงัและการป้องกัน

การทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม 

โครงการทีเ่บกิจ่ายตามพระราชก�าหนดดงักล่าว ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิโครงการในเชงิรกุ เพือ่ช่วยให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วย

ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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6)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5

 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประจ�าเดือนตุลาคม  

ครั้งที่ 5/2563 เพื่อจัดท�ามาตรการ กลไก และกรอบแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานกรรมการฯ  

เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และมีผู้อ�านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พร้อมกรรมการผู้แทนภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานดังกล่าว 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ด้านการพัฒนาองค์ความรู ้

และนวัตกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาสังคม และด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

รวมถึงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ จ�านวน 5 คณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว

รายงานประจำาป ี256484



8)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้าง

การรับรู้และการมีส่วนร่วม ภายในการดำาเนินงานของ

ศูนย์อำานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เตรียมวาง

แนวทางบูรณาการ “สร้าง เสริม ร่วม”

 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน 

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

โดยส�านักงานเลขาธิการ จัดการประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการม ี

ส่วนร่วมในศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในฐานะประธานอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ภายใน 

การด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะอนุกรรมการ 

ซึ่งเป็นผู ้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย  

7)  สำานกังาน ป.ป.ท. หารือร่วมกบั ป.ย.ป. เร่งขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

ชาติเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน

 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะท�างานพิเศษ

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป) ซึ่งน�าโดย

นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อ�านวยการกอง 3 ป.ย.ป. เพื่อประชุมหารือร่วมกัน

ในประเด็นการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการสร้าง

การรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องผลการด�าเนินการของส�านักงาน ป.ป.ท.  

ทีเ่ก่ียวข้องกับการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยแบ่งออก

เป็น 5 ส่วน คือ 1) แนวทางและช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนของ

ส�านักงาน ป.ป.ท. 2) การด�าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI ) 3) การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข

ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

พ.ศ. 2563 4) การด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 5) ผลการด�าเนินงานด้านคดีทุจริต  

โดยมีผู้บริหาร คณะท�างาน ป.ย.ป. ส�านักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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9)  สำานักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศกึษาดงูานจากสาขาวิชานติศิาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี

 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) จ�านวน 90 คน 

เนือ่งในโอกาสเดนิทางมาศกึษาดงูาน ณ ส�านกังาน ป.ป.ท. พร้อมทัง้รับฟังบรรยายสรุปเกีย่วกับบทบาทภารกจิ และการ

ด�าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและป้องปรามการทุจริตในภาครัฐของส�านักงาน ป.ป.ท. โดยมีนางสาวอาภรณีย์  

เสมรสตุ ผูอ้�านวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าทีก่องกฎหมาย ได้น�าเสนอการด�าเนินการตามพระราชบญัญตัมิาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการด�าเนินงานด้านการ

ป้องกนัและลดโอกาสการทุจรติ การส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุริต จากนางสาวประภาพรรณ ธนสูนธิ ์นกัวชิาการ

ยุติธรรมช�านาญการ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 ทัง้นี ้เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัวิชาชีพ

ด้านกฎหมาย อันจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส�านักงาน ป.ป.ช. 

และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม โดยเน้น 

การบูรณาการของทุกหน่วยงานในการ “สร้าง เสริม ร่วม” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  

และเสนอแนะในการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึง 

การรณรงค์สร้างจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การไม่ทนต่อการทุจริต 

ทุกรูปแบบ อันจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายงานประจำาป ี256486



10) สำานักงาน ป.ป.ท. บรรยายให ้ความรู ้  “บทบาท 

การดำาเนินงานของ ป.ป.ท. ท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล”

 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ 

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

และนางสาวอาภรณย์ี เสมรสตุ ผูอ้�านวยการกองกฎหมาย ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย

ในหัวข้อ “บทบาทส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล”  

ให้แก่ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมหลกัสตูร “ผูช่้วยผูพิ้พากษา รุ่นที ่73 ภาควทิยาการ” 

จ�านวน 88 คน 

 ส�าหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแง่มุม 

ต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะสามารถท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ

แนวทางการด�าเนนิงานและบทบาทส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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11) สำานกังาน ป.ป.ท. จดัประชุมอนกุรรมการขับเคล่ือนและปราบปรามการทจุริตประพฤติ

มิชอบภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  

ครั้งที่ 3/2563

 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

จดัประชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ เป็นประธานการประชมุฯ 

ซึ่งมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ในฐานะอนุกรรมการฯ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ  

และเลขานุการ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ปปง. ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด  

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ จเร กอ.รมน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านกังาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชมุเพ่ือบรูณาการ 

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุม 1  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ศอตช. ดังนี้

  (1)  การติดตามข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ศอตช. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  (2)  การตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิการเกีย่วกบักลไกเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนด

ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

  (3)  การตดิตามความคบืหน้าการประสานด�าเนนิงานกบัส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรใีนการเร่งรัด ตดิตาม

เกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

  (4)  การติดตามคดีส�าคัญ 

 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการเรียกหัวคิวในโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด 

จากงบกลาง จ�านวน 11,892 ล้านบาท

รายงานประจำาป ี256488



12)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมการดำาเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ  

“ด ้านการเฝ ้าระวังป ้องกันและลดโอกาสการทุจริต” ตามมติคณะรัฐมนตรี  

16 มิถุนายน 2563

 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมการด�าเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะท�างานฯ  

และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  

ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท.  

เขต 1 – 9 เพ่ือรับฟังและชี้แจงการด�าเนินงานในด้านการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการลงพื้นที ่

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และแผนการด�าเนินงานในเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งแนวทาง

การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อรองรับการลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด�าเนินงาน 

ขับเคลื่อนมาตรการป้องปราบ การลงพื้นที่เชิงรุกใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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13) โครงการสัมมนา “นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์” ประจำาปีงบประมาณ 2564  

(ครั้งที่ 1) 

 วนัพฤหสับดท่ีี 12 พฤศจกิายน 2563 เวลา 09.30 น. พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท.  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” (ครัง้ที ่1) พร้อมบรรยายพเิศษในหวัข้อ “ทศิทางการด�าเนนิงานของส�านกังาน ป.ป.ท. 

เพือ่ขบัเคลือ่นการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ” โดยมีนายภูมวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 67 คน เข้าร่วมฯ 

ณ โรงแรม ราวนิทรา บีช รสีอร์ท แอนด์ สปา พทัยา จงัหวดัชลบุร ีทัง้นี ้โครงการสมัมนาดงักล่าว จดัขึน้โดยกองยทุธศาสตร์

และแผนงาน ส�านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีองค์ความรู้เกี่ยวกับ

แผนยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ เข้าใจเกีย่วกบัการจัดท�าแผนงาน/

โครงการให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ แผนปฏรูิปประเทศ และเพ่ือรับฟังแนวทาง

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งรับฟังความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของส�านักงาน ป.ป.ท. ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. อันจะน�าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการน�ากรอบตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ของส�านักงาน ป.ป.ท. ไปใช้ในการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวถึงแนวทางในการด�าเนินงานฯ ใจความส�าคัญตอนหนึ่งว ่า  

“เป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ ที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 1) ผลักดันให้

ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นกลไกหลักของรัฐในการด�าเนิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง 2) ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการท�างานแบบมีส่วนร่วม

ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมกันแก้ไขปัญหา และ 3) ส่งเสริมการท�างานคิดนอกกรอบ  

แต่ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต้องมีการติดตามผลการด�าเนินงานของงานนั้น ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง  

ทั้งน้ี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้งานดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยังได้กล่าวเน้นย�้าในฐานะที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงาน

ราชการว่า ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ทุกคน จะต้องยืนหยัดและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

เนื่องจากข้าราชการ คือข้าของแผ่นดิน”

รายงานประจำาป ี256490



14)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวัน

ครบรอบ 44 ปี สำานักงาน ป.ป.ส.

 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น

ผู้แทน ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) ครบรอบ  

44 ปี เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการท�างานร่วมกัน โอกาสนี้ ส�านักงาน 

ป.ป.ท. ได้ร่วมสมทบทุนเข้า “มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดย

มีนายธนากร คยันนัท์ รองเลขาธกิาร ป.ป.ส. เป็นผูร้บัมอบและให้การต้อนรบั ณ บริเวณ

ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ส�านักงาน ป.ป.ส. เขตดินแดง กรุงเทพฯ

15)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ 

การดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ. จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการฯ  
เป็นประธานการประชมุฯ พร้อมด้วยนายพฒุพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนกุรรมการ 
และมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมบัญชีกลาง ส�านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 สืบเน่ืองจากคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริต 
แห่งชาติ (ศอตช.) ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันฯ จ�านวน 
2 คณะ ได้แก่ 1) คณะท�างานด้านการสือ่สารการรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ และ 2) คณะท�างานด้านการก�ากบัติดตามหลกัสตูร
ของหน่วยงาน ส�าหรับการประชุมในคร้ังน้ี ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการด�าเนินงานของคณะท�างาน 
ดังกล่าว รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ อาทิ โครงการ 
ขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โครงการค่ายรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต และโครงการปลูกจิตส�านึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
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16)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการต่อต้านการทจุริต ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 6

 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 

ครั้งที่ 6/2563 เพื่อจัดท�ามาตรการ กลไกและกรอบแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานกรรมการฯ  

เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และมีกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง 

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

ตามค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ�านวน 5 คณะ ได้แก่  

1) คณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2) คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาสงัคม 4) คณะอนกุรรมการพฒันาระบบเครือข่ายภาคประชาสงัคม

ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และ 5) คณะอนุกรรมการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว จัดท�าแผนและกรอบ 

การด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนและกรอบการด�าเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ รับทราบด้วย

รายงานประจำาป ี256492



17)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำาเนินงานประจำาปี 2564 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

18) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 

เตรียมขับเคลื่อนกลยุทธ์ “2 สร้าง 4 เสริม 2 ร่วม” สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน

การด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�านกังาน ป.ป.ท. ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชน โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงาน ปปท. เขต 1- 2  

ผู ้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู ้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ  

และผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่าน

ระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท.เขต 4 ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะ

กรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบนโยบายเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิติังานให้เกดิประสทิธิภาพ 

สร้างความเชือ่มัน่ให้กับประชาชน โดยเน้นการท�างานแบบบรูณาการและสอดคล้อง

กบัความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ รวมทัง้น�ากลไกเครือข่ายภาคประชาชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นงานด้านการป้องกนัและการปรามปรามการทจุริต

ผ่านรูปแบบการท�างานเชิงรุก การลงพื้นท่ี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

รวมท้ังได้พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการรวบรวมข้อมูลแผนงาน

กิจกรรม และผลลัพธ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท�าเป็น

โครงการน�าร่อง (Pilot Project) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและขยายผล 

การด�าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท.  

จดัประชมุณะอนกุรรมการเสรมิสร้างการรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วม ในศนูย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร. มานะ นิมิตรมงคล 

เลขาธกิารองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ในฐานะประธานอนกุรรมการฯ 

เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะ

กรรมการ ป.ป.ท. และคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ  กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม กระทรวงมหาดไทย  

กรมประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงาน

พฒันารฐับาลดิจทิลั ส�านกังาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 

เป็นต้น เข้าร ่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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 การประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) 

กรอบแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 

ภายใต้การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นของ ศอตช. โดยมเีป้าหมาย 

ให้คนไทยตระหนักรู ้และมีส ่วนร ่วมในการป้องกัน 

การทจุรติ ผ่านการบูรณาการของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ซึ่งมีกลยุทธ์ “2 สร้าง 4 เสริม 2 ร่วม” ดังนี้ 1) การสร้าง

การรับรู้ใน 2 ส่วนส�าคัญ ประกอบด้วย การผลิตเนื้อหา

19)  สำานกังาน ป.ป.ท. จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิ

การ “ศึกษากรณีความเสียหายจาก 

ข้อผูกพันสัญญาในการดำาเนินโครงการ

ของรัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 ส�านกังาน ป.ป.ท. จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารเพือ่สร้าง
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เรื่อง “การศึกษา
กรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการด�าเนินโครงการ
ของรัฐ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู ้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว โดยมีนายภิญโญ ทองชัย 
ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการศึกษากรณคีวามเสยีหายจาก
ข้อผกูพนัสญัญาในการด�าเนนิโครงการของรัฐ เป็นประธานการ
ประชุมฯ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน
อัยการสูงสุด นักวิชาการและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ รวมทัง้คณะท�างานศกึษากรณคีวาม
เสียหายจากข้อผูกพันสัญญาฯ และบุคลากรของส�านักงาน 
ป.ป.ท. จ�านวน 45 คน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

และปรบัปรงุสือ่เดมิ และการสร้างบคุคลต้นแบบ Anti Corruption Idol ในการรณรงค์สร้างจิตส�านกึในการต่อต้านการ

ทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของ ศอตช. และให้ความรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต 2) เสริมการมีส่วนร่วม

ใน 4 ภาคส่วนส�าคัญ ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยผ่านเครือข่ายของ 

ทุกหน่วยงาน และ 3 ) การร่วมออกแบบกลไกป้องกันการทุจริต ใน 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับนโยบาย และระดับ

ปฏิบัติการ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน�าไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

รายงานประจำาป ี256494



พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอผลการศึกษา
และร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ร่างรายงานผลการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญา 
ในการด�าเนนิโครงการของรฐั มคีวามครบถ้วนและสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน รวมทัง้สามารถน�าไปปฏบิติัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป
  การประชมุในครัง้นี ้จดัขึน้โดยกองป้องกนัการทจุรติในภาครฐั ส�านกังาน ป.ป.ท. เพือ่ร่วมกนัระดมความคิดเหน็ 
และพิจารณาร่างรายงานผลการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการด�าเนินโครงการของรัฐที่มีมูลค่า
ความเสียหายสูงและส่งผลกระทบต่อประชาชน จ�านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) กรณีความเสียหายจากโครงการ 
โฮปเวลล์ 2) กรณีความเสยีหายจากโครงการไฟฟ้าชวีมวลและโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์กบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
3) กรณีความเสยีหายจากข้อพพิาทส่วนแบ่งรายได้จากการวางสายเคเบิล้ใต้น�า้ระหว่างบรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) กับ
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 4) กรณีความเสียหายจากโครงการก่อสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย 
คลองด่าน และ 5) กรณีความเสียหายจากโครงการทางด่วนโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือพิจารณาใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน�าไป
ปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่หรือการร่วมทุนกับเอกชนในอนาคต

20)  สำานักงาน ป.ป.ท. “จัดทำาแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำาป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิด

และมอบนโยบาย (ผ่านวีดิทัศน์) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดท�าแผนควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ

ส�านักงาน ป.ป.ท. ให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ อันจะน�าไปสู ่การจัดท�า (ร่าง)  

แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของหน่วยงานภายในส�านักงาน ป.ป.ท. ตามก�าหนดของกรมบัญชกีลาง โดยมีผูบ้รหิาร  

ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ท. ทีเ่กีย่วข้องทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

จ�านวน 46 คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 

 จัดขึ้นโดยกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงาน 

ป.ป.ท. ระหว่างวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมี

กิจกรรมการรับฟังบรรยายชี้แจง เรื่อง “ความรู้เบื้องต้น 

ในการจัดท�าแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง”  

โดยได้รบัเกยีรตจิากนางยภุารตัน์ เนือ่งจ�านงค์ ผูอ้�านวยการ 

กลุ่มงานก�ากับและบริหารงานการเงินการคลัง ส�านักงาน

คลังจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนระดม

ความคิดเห็น เพื่อจัดท�าแบบรายงานผลการติดตาม 

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)  

ให้มีประสิทธิภาพ
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21)  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมวงเสวนา “ทำางานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจ

จรรยาบรรณ” ในงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจำาปี 2563

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “ท�างานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี  

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าว 

ช่องวัน 31 ในงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจ�าปี 2563” ภายใต้แนวคิด “กฟผ. ธ�ารงธรรมาภิบาล ด�าเนินงาน 

อย่างมีจรรยาบรรณ” โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุม 

Auditorium ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) ส�านักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ�าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

 การจัดงานในคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให ้ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ งาน กฟผ. ปฏิบัติตาม 

หลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณของ กฟผ. แสดงเจตนารมณ์

ในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ด�าเนินงานด้วย 

ความโปร่งใส และให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและต่อต้าน 

การทจุรติในองค์การ โดยมกีจิกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย  

การร่วมแสดงความมุง่มัน่เชงิสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการ 

กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณของ กฟผ. รวมถงึการ

ต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบ การจดัเสวนาหวัข้อ “ท�างาน

ให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ” การจัดพิธีมอบรางวัล

ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีท�าคุณประโยชน์แก่สังคม หรือ

รางวลัเขม็เชดิชเูกยีรติ ประจ�าปี 2562 และพธิมีอบรางวลั

ให้แก่ผู้ปฏบิติังาน กฟผ. ทีไ่ด้น�าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ใน

การประพฤติตนและปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 

ประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติ

สอดคล้องกับหลกัธรรมาภบิาล ประจ�าปี 2563 และรางวลั

โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2562 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ถ่ายทอดสด 

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่  

live.egat.co.th เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค และประชาชนผู้สนใจท่ัวประเทศ สามารถ

เข้าร่วมรับชมกิจกรรมของงานดังกล่าวด้วย

รายงานประจำาป ี256496



22)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน พิจารณาแนวทาง  

“ขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต”

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ในฐานะประธานคณะท�างานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
และป้องกันการทุจริต และนายปฎิภาณ จุมผา รองผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)  
ร่วมประชุมคณะท�างานฯ เพื่อพิจารณากิจกรรม วิธีการและแนวทางในการขับเคล่ือนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการส่งเสรมิธรรมาภบิาลและป้องกนัการทจุริตตามแผนปฏบิติัการ (Action Plan) เพือ่น�าไปสูก่ารประสานงาน บรูณาการ 
และความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
ในระดบัต�าบล, อ�าเภอ, จงัหวดั, ภาค และระดบัประเทศให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถสร้างกระบวนการขบัเคลือ่น
หลักธรรมาภิบาลสู่ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยมีกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
และเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบต้ังแต่ระดับฐานรากจนครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความส�าคัญของการสร้างการรับรู้” ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร 
และผู้แทนของคณะท�างานร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส�านักงาน ป.ป.ท. พอช. และสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ  
ณ ห้องประชมุ 301 - 302 ชัน้ 3 สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมนิทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

23)  สำานักงาน ป.ป.ท. จับมือสภาทนายความ ลงนาม MOU “จัดหาทนายความให้กับ 

ผูถ้กูกล่าวหาในการไต่สวนคดทุีจริตในภาครัฐ” เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการยตุธิรรม

ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.10 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) โดยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) “ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหา ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณ ี

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตในภาครัฐ” กับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร  

นายกสภาทนายความ ซึ่งมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และสภาทนายความฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา

ทนายความ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 97



 การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง

กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

โดยให้สทิธแิก่ผูถ้กูกล่าวหาในการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมอย่างเท่า

เทยีม รวมทัง้มช่ีองทางในการต่อสูแ้ก้ข้อกล่าวหาในกระบวนงานชัน้การ

ไต่สวนข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มท่ี โดยสภาทนายความได้ตกลงให้ 

ความร่วมมือในการจดัหาทนายความให้กับส�านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนกลาง  

คือ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5 และส่วนภูมิภาค คือ 

ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ เขต 1-9 เพือ่เข้า

ร่วมรับฟังข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาในส�านวนคดีไต่สวนข้อเท็จจริง

ของส�านกังาน ป.ป.ท. ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถูกกล่าวหามสิีทธเิข้าถงึกระบวนการ

ยุติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร อันเป็นการเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าที่ในงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินคดีต่อไป

24) สำานักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางมาตรการขับเคล่ือนการดำาเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส (ITA) ประจำาปี 2564

 วันอังคารท่ี 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส�านักงาน ป.ป.ท. 

คร้ังที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ 

ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) โดยให้ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่

ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด ซึ่งมีคณะท�างานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต ์แวร ์ปาร ์ ค  ถนนแจ ้ งวัฒนะ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี256498



25)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล คร้ังที่ 1/2564  

วางแนวทางบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านคดีทุจริต 

ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

 วันศุกร ์ที่  4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  

นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม 

(Department Chief Information Officer : DCIO) ประจ�า

ส�านักงาน ป.ป.ท. และประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของส� า นักงาน ป.ป .ท .  เป ็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ของส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่  

1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานและบริหารจัดการ

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดับการขับเคลื่อน 

ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการบริหารจัดการ ก�ากับ ให้บริการ ติดตามเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงรัฐบาลในการก�าหนดนโยบายและทิศทาง อันจะท�าให้การด�าเนินงาน 

ด้านคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผย ไม่เลือกปฏบิติั สามารถขบัเคล่ือนภารกจิให้บรรลุเป้าหมายแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และน�าไปสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป โดยมี 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลข้อมูลและพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ของส�านักงาน ป.ป.ท. ผู้บริหาร  

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. 

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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26)  โครงการสัมมนา “นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร ์ ”  

ประจำาปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท.  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” (ครั้งที่ 2) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับมอบนโยบายในการด�าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบ ทิศทางในการด�าเนินงาน

เพือ่จัดท�าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนปฏริปูประเทศ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงนโยบายและแผนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และพันต�ารวจโท วันนพ 

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมมอบนโยบายและทิศทางในการด�าเนินงาน

ดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย มีคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ�านวน 200 คน เข้าร่วมสมัมนา ฯ ณ ห้องออดทิอเรยีม ชัน้ 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท.  

เขต 1-9 พร้อมกันน้ี เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยังได้ประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้”  

No Gift Policy และได้น�าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภมูภิาค กล่าวแสดงเจตจ�านงสจุรติ เพือ่เสรมิสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบติังาน  

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายงานประจำาป ี2564100



27)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

คุณธรรมฯ คร้ังที่ 2/2563 พิจารณาแผนปฏิบัติการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล  
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) คร้ังที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกใน 
การขบัเคลือ่นการส่งเสริมคณุธรรมตามกรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรม
ส�านกังาน ป.ป.ท. พ.ศ 2560 - 2564 โดยแผนและกจิกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้มุ่งเน้นการปลูกฝัง คณุธรรม จรยิธรรม และระเบยีบวนิยั เพ่ือเสรมิสร้างให้ส�านกังาน 
ป.ป.ท. มีความเข้มแข็งจากภายในองค์กร ให้คุณธรรมน�าการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน โดยยึดหลักของศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 
“องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 
ต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชมุฯ ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 28 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี

28)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563  

แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พร้อมด้วยนายภมูวิศิาล เกษมศุข รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนางวิจติรา จ�านรรจ์สริ ิผูอ้�านวยการส�านกังาน
เลขาธิการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องนนทบุรี 1 ส�านักงาน ป.ป.ช. ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อ
ประสานความร่วมมอืและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนักบัองค์กรภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนในการร่วมมอืกนัมุง่มัน่แก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและ 
ทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงาน
วนัต่อต้านคอร์รปัชนัสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 ผ่านวีดทัิศน์ และมพีลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกจิ ประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. แถลงผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทจุรติ
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29)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร

เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

 วนัองัคารที ่15 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปลุกจิตส�านึก
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 1-9 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้อง
จูปิเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ยกระดับศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน 
การทจุริต ปปท. เขต 1-9 และเจ้าหน้าทีข่อง ส�านกังาน ป.ป.ท. ให้เป็นวิทยากรประจ�าหลกัสตูร
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้าน การทุจริตที่มี
ศักยภาพน�าหลักธรรมาภิบาลไปถ่ายทอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และเสริมสร้างความรู ้  
ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชนท่ีประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรฐัในการจดัซือ้จดัจ้างให้สามารถก�าหนดแนวทาง/ 
มาตรการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ เรื่อง 
“การบริหารหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตร บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตอย่างไรให้
ประสบความส�าเร็จ” “การยกระดับคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริตเพ่ือน�าไปสู่การบริหารความเสี่ยง
การทจุริต” “เทคนคิการบรหิารความเสีย่งการทจุรติ” “เทคนคิการยกระดับการบรรยายวชิากระบวนทศัน์หลักธรรมาภบิาล 
เพื่อป้องกันการทุจริต” รวมทั้งเทคนิคการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

30) สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC จัดการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากรในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM

 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ Ms. Sally Kwan เลขานุการ 

คณะกรรมการอิสระป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการ

ต่อต้านการทุจริตผ่านการบันทึกภาพวีดิโอ และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  

“การป้องกันการทจุรติอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า” ผ่านโปรแกรม

ออนไลน์ (ZOOM) โดยมีบุคลากรส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส�านักงาน ป.ป.ท. เขต 1- 9 ทั่วประเทศ จ�านวน 40 ราย  

ที่มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสายงานสนับสนุนอื่นๆ เข้าร่วมฟังการอบรม 

ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 การอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบทางไกลครั้งนี้ จัดขึ้นโดยส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ICAC) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. และ ICAC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบ

ความส�าเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการเรียกรับสินบนระดับโลก

รายงานประจำาป ี2564102



31)  สำานักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการตาม

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กูเ้งนิเพือ่

แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนนิการตามกลไกเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพ.ร.ก. กูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหา 

เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ส�านักงาน ป.ป.ท. (แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกับพิจารณา 

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมี 

ประสทิธภิาพ โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณะท�างานและผู้เกีย่วข้อง เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ปฏบิติั

การเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณฯ ส�านกังาน ป.ป.ท. ชัน้ 23 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

32)  สำานักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน “เพิ่มความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตประกอบกิจการนำ้ามันเชื้อเพลิง”

 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(ส�านักงาน ป.ป.ท.) โดยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจ

พลงังาน ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “ในการด�าเนนิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและความโปร่งใสส�าหรบั

การปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตการประกอบกิจการน�้ามันเชื้อเพลิง” โดยจะมีการจัดตั้งคณะท�างาน

เพื่อจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการให้บริการด้านการอนุญาตประกอบกิจการน�้ามันเชื้อเพลิง  

เพื่อจัดท�ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
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33)  สำานักงาน ป.ป.ท. พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

“กำาหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ”

 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.  

นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)  

กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดต�าแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นต�าแหน่งในระดับสูงขึ้น 

ของส�านักงาน ป.ป.ท.” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 70 คน เข้าร่วมฯ  

ณ เดอะ เกรซ อัมพวารีสอร์ท ต�าบลบ้านปรก อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส�านักงานเลขาธิการ เพื่อเสริมสร้าง

การรบัรูแ้ละส่งเสรมิความเข้าใจเกีย่วกบัการปรบัปรุงการก�าหนดต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่�าหนด รวบรวม 

ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนการก�าหนดต�าแหน่ง เพื่อปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดับสูง

ขึน้ของส�านกังาน ป.ป.ท. และเกบ็ข้อมลูประกอบการพฒันาโครงสร้างอตัราก�าลงัในอนาคต รวมทัง้เพ่ือเป็นการจดัเตรยีม

ข้อมูลประกอบในการก�าหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพส�าหรับข้าราชการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. 

 ทั้งน้ี มีการให้ความรู้เรื่อง “ก�าหนดแนวทางในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส�าหรับต�าแหน่ง

ประเภทอ�านวยการในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท.” และ เรื่อง “การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง” รวมถึงมีกิจกรรม 

การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรค เสนอแนวความคิด และวางแนวทางในการพัฒนา

โครงสร้างอัตราก�าลังของส�านักงาน ป.ป.ท. ผ่านมุมมองของส�านัก /กอง /กลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานในทุกภารกิจ  

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนการก�าหนดต�าแหน่ง อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง 

เป็นระดับสูงขึ้นของส�านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. ต่อไปในอนาคต

รายงานประจำาป ี2564104



34)  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเร่ือง “การบริหาร

ความเส่ียงการทุจริต และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก” ให้แก ่

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ

 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.45 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายภูมิวิศาล 

เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงการทุจริต และ 

ดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนัในภาครัฐทัว่โลก” ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ  

ปี 2563 ช่วงที่ 2 ส�าหรับนักการทูตแรกเข้า จ�านวน 30 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

กระทรวงการต่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้าน 

การทูตการต่างประเทศ รวมทั้งฝึกฝนทัศนคติที่ดีส�าหรับการปฏิบัติงานของนักการทูต และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเป็นมาและความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบท่ีท�าให้เกิดการทุจริต ขั้นตอนประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต ความหมายและความเกี่ยวข้อง

ของดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชัน 

ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ณ ห้องอบรมสถาบัน 

การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง 

การต่างประเทศ ช้ัน 7 ทิศใต้ อาคารรฐัประศาสนภกัดี 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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35)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคล่ือนและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

ครั้งที่ 4/2563

 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการ 

ต่อต้านการทจุริตแห่งชาต ิ(ศอตช.) จดัประชมุคณะอนกุรรมการ 

ขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 

4/2563 โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย 

พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากุล เลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ 

และเลขานุการ รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ปปง. ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จเร กอ.รมน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

และส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 

ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ศอตช. ดังนี้

 1)  การติดตามข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ศอตช. 

  2)  การติดตามความคืบหน้าผลการด�าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 3)  การตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิการเกีย่วกบักลไกเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนด

ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 4) การติดตามการด�าเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในการเฝ้าระวังการทุจริต 

ผ่านแพลตฟอร์ม “จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai”และ 5) การติดตามคดีส�าคัญ

รายงานประจำาป ี2564106



 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนและกรอบ

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ

ทจุรติ เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานดงักล่าวให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด จ�านวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการรณรงค์

ต่อต้านการทจุรติ 2) คณะอนกุรรมการพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรม

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3) คณะอนุกรรมการสร้าง

ความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

4) คณะอนกุรรมการพฒันาระบบเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการเฝ้าระวัง 

และแจ้งเบาะแสการทุจริต และ 5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนี้  

ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการด�าเนินการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ 

กบัสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชมุชน 

รวมถึงผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ด้วย

36)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการต่อต้านการทจุริต ผูแ้ทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 7

 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ 

ประจ�าเดือนธันวาคม ครั้งท่ี 7/2563 เพื่อจัดท�ามาตรการ กลไกและกรอบแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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37)  สำานักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตนตาม “หลักคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมที่ดี” เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 น.  

นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานเปิดโครงการ “คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.”  

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติตนตาม 

ค่านยิมทีพ่งึประสงค์ ส่งเสรมิคณุธรรมทีเ่น้นกระบวนการระเบดิจากข้างใน โดยน�าหลักคณุธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา  

รวมทั้งหลักการพัฒนากลไกการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน  

เพือ่ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคณุธรรม สามารถด�าเนนิงานบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนเพ่ือประโยชน์

สงูสุดต่อประเทศชาตแิละประชาชน โดยมผีูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ป.ป.ท. จ�านวน 40 คน เข้าร่วมฯ 

ณ โรงแรมราชาบุระ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 จดัขึน้ระหว่างวนัที ่24 - 25 ธนัวาคม 2563 โดยศนูย์ปฏบัิติการต่อต้านการทจุริต ส�านกังาน ป.ป.ท. ซึง่มกีจิกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “องค์กรคุณธรรม สร้ำงสังคมที่ดีอย่ำงไร” จากวิทยากร

ของกรมการศาสนา การบรรยายให้ความรู้ เร่ือง “กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนทำงจริยธรรมในระดับหน่วยงำน”  

จากวิทยากรของส�านักงาน ก.พ. รวมท้ังเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งโอกาสนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรมการท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า  

และการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
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38)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ One Map เร่งรัดการขับเคลื่อน 

การดำาเนนิงานปรับปรุง แผนทีม่าตราส่วน 1 : 4000 เพือ่แก้ไขปัญหาแนวเขตทีด่นิ 

ของรัฐ และกรณีที่เกิดผลกระทบกับประชาชน

 วนัพฤหัสบดทีี ่24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  

1 : 4000 (One Map) และแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเร่งรัดการขับเคล่ือน 

การด�าเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ภายใต้กรอบเวลาที่ก�าหนด และเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ รวมทั้งกรณีเกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างเหมาะสม 

และเป็นธรรม และให้เป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการพิจารณาสนับสนุนการจัดระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินรัฐอย่างเหมาะสม 

ตามศักยภาพและเกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ  

โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ  

และมีผู้แทนหน่วยงานที่ก�ากับดูแลที่ดินรัฐทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ

บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ทั้งกรอบเวลา กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การติดตาม

และประเมินผลการด�าเนนิงาน และได้พจิารณาแต่งตัง้คณะท�างาน จ�านวน 2 คณะ เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน ประกอบ

ด้วย 1) คณะท�างานพจิารณาก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาแนวเขตทีดิ่นของรฐัฯ เพือ่ด�าเนนิการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

แนวเขต ทีด่นิของรฐัท้ังระบบ รวมท้ังเสนอมาตรการทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการกับผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการปรบัปรงุ

แผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัฯ และ 2) คณะท�างานพจิารณาปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัฯ เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบ 

และปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐฯ ให้ได้ข้อยุติกรณีแนวเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานทับซ้อนกนั โดยต้องมคีวามเหมาะสม ถกูต้อง ตรงกนั และเหน็ชอบร่วมกนั รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินหรือแผนที่แนบท้ายกฎหมายของทุกหน่วยงาน ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการดูแล ที่ดินของรัฐ

แต่ละประเภท ให้สอดคล้องกับแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ

  โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

และแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐ จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และจะน�าผลการด�าเนินงานเสนอต่อ 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
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39)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริต (ศปท.) คร้ังที ่2/2563 เร่งขับเคล่ือนนโยบาย “No Gift Policy” 

 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(ศปท.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมฯ  

เพื่อพิจารณาการด�าเนินการตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนและประกาศตนเป็นหน่วยงาน

ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก�านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ 

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ช. พร้อมหัวหน้าและผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตทุกหน่วยงาน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 

ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

40)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมคณะทำางานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะท�างานการบรหิาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชมุคณะท�างานฯ ครัง้ที ่1/2564 เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง 

จดัล�าดบัความส�าคัญของโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงานในสงักดัทีข่อรบัการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประกอบ 

การบริหารงบประมาณประจ�าปี โดยพิจารณาเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามเอกสาร 

งบประมาณและตัวชีว้ดัตามค�ารบัรองความคุม้ค่าให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

สงูสุดและสอดคล้องกบัแผนปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยมคีณะท�างานฯ และเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้อง 

เข้าร่วมประชมุฯ ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 28 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์

ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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42)  สำานักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564

 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมคณะท�างานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 

โดยมีคณะท�างานฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม

ชั้น 23 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2-1/2564 ในวันที่ 20 

มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

41)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดทำาคำาของบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดท�าค�าของบประมาณฯ (คณะที่ 1) ครั้งที่ 

1/2564 เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนงาน โครงการ/ผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดแต่ละ

ระดับ พร้อมทั้งพิจารณากรอบวงเงินค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบ

แนวนโยบายของส�านกังาน ป.ป.ท. และสอดคล้องกบัแนวทางการจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส�านักงบประมาณ โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะ

กรรมการอ�านวยการจัดท�าค�าของบประมาณฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

และผ่านระบบ Video Conference
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43)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำางานขับเคล่ือนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต CPI ปี 2021

 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางและข้อเสนอแนะในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้

การทุจริต (CPI) ให้น�าไปสู่มาตรการผลักดันในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในระยะต่อไป รวมทั้งเตรียมการวิเคราะห์ 

การประกาศผลคะแนน CPI ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรี  

โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะท�างานฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

44)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการต่อต้านการทจุริต ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564

 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต คร้ังที่ 1/2564 ประจ�าเดือนมกราคม 2564 โดยมีกรรมการผู้แทน 
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิและเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง 
เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. 
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
ติดตามความคืบหน้าการประชุมหารือเกี่ยวกับการยกเว้นการบันทึกข้อมูลของ 
ผู ้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และแนวทาง
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
คณะกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนและหน่วยงานของรฐัมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ (คณะกรรมการ สปท.) ส�านกังาน ป.ป.ช.
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45)  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำานวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาต ิตดิตามความคบืหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดอืดร้อน

ของประชาชน

 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาต ิครัง้ที ่2-1/2564 โดยมพีนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) อนุกรรมการฯ และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เพื่อเร่งรัด ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐในเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนการทุจริต การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน การด�าเนินงาน 

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และติดตามการด�าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 8 คณะ ที่ ศอตช. แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู ้

และการมีส่วนร่วม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะอนุกรรมการ

การก�าหนดบัญชีด�า (Black List) ห้ามท�าธุรกรรมกับภาครัฐ ส�าหรับบริษัทห้างร้าน นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ คณะอนุกรรมการฯ การก�าหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท�าความผิด และคณะอนุกรรมการฯ การก�าหนดกลไกประสาน 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต (Clearing House) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  

เรือ่งกลไกเฝ้าระวงัการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั กูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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46)  การปร ะ ชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การกระทำาความผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนั

เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำาส่ังสำานักนายก

รัฐมนตรี ที่ 9/2564

 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 พันต�ารวจโท วันนพ  

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนั 

เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ครั้งที่ 1/2564 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9 / 2564  

โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผดิกรณสีถาน

ที่เล่นพนันฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมหารือถึงแนวทาง

และขอบเขตการด�าเนนิงานในการแก้ปัญหาและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

กรณีการรวมกลุ ่มลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันในหลายพ้ืนท่ี  

ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น

จ�านวนมากอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การด�าเนนิการอย่างเคร่งครดัเดด็ขาด 

กับเจ้าหน้ารัฐที่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ม ี

การเล่นพนัน พร้อมทัง้ พจิารณาแต่งตัง้อนกุรรมการจากผู้มปีระสบการณ์ 

ในด้านต่าง ๆ เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน 

ให ้เป ็นอย ่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผูบ้รหิาร ข้าราชการส�านกังาน 

ป.ป.ท. ท่ีเกีย่วข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผูแ้ทนจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. 

อาคารซอฟต์แวร ์ปาร ์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี2564114



47)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ประสานและกำากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่

การก่อการร้าย ครั้งที่ 1/2564

 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการประสานและก�ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน 

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ครัง้ที ่1/2564 ณ ห้องประชมุ 301 ตึกบญัชาการ 1 ท�าเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์ (ZOOM) เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้า 

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ต่อ APG (Follow-Up Report : FUR) โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

48)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคล่ือน

มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำาเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงิน

สูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง

 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทาง 

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแนวทาง

การขับเคลื่อนการด�าเนินการกิจกรรมปฏิรูปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันน�าไปสู่

มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงมีหลัก

เกณฑ์และขอบเขตการด�าเนินงานในโครงการท่ีมีงบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท 

หรือ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป หรือโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท.  

พร้อมผู้แทนจากส�านักงบประมาณ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิส�านกังาน ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบญัชกีลาง 

เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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49)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณี

สถานทีเ่ล่นการพนนั คร้ังท่ี 2/2564 พร้อมเปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

จากประชาชน

 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตามค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร ีที ่9/2564 ครัง้ที ่2/2564 โดยมนีายชาญเชาวน์ 

ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย 

คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ กรมการปกครอง 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ร่วมเข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 การประชมุในครัง้น้ี คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารอืถึงแนวทางขอบเขตการด�าเนนิงาน และกระบวนการด�าเนนิงาน 

ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 จ�านวน 3 คณะ  

ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ 2) คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการสืบสวนทางการเงิน และ  

3) คณะอนุกรรมการด้านมาตรการป้องกัน นอกจากนี้แล้วยังได้ด�าเนินการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนัน เพ่ือรับเรื่องแจ้งเบาะแส วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ 

การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ท่ีมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมายในการน�าตัวผู้กระท�าผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวมาลงโทษ  

โดยหากประชาชนพบเหน็การกระท�าความผดิกรณดีงักล่าว สามารถแจ้งเบาะแสร้องเรยีนได้ทีศ่นูย์ปฏิบตักิารตรวจสอบ

การกระท�าความผิดกรณีสถานท่ีเล่นการพนันฯ ส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  

ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 4230 สายด่วน 1206  

โดยล่าสุดได้มีรายงานสถิติการรับเรื่องแจ้งเบาะแสการพนัน ต้ังแต่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน  

รวมแล้วทั้งสิ้น จ�านวน 146 เรื่อง

รายงานประจำาป ี2564116



50) สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เร่งวางมาตรการระยะสั้นเพื่อป้องกัน

การกระทำาผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนัเป็นเหตใุห้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 เล็งดึงภาคประชาสังคมร่วมเฝ้าระวัง

 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกนัการกระท�าผดิกรณีสถานท่ีเล่นการพนนั เป็นเหตุให้เกดิการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คณะอนุกรรมการด้านมาตรการป้องกัน) ตามค�าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�า 

ความผิด กรณีสถานท่ีเล่นการพนันฯ ท่ี 1/2564 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยม ี

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน 

ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 การประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการศึกษามาตรการ

ป้องกันการกระท�าผิดกรณีสถานท่ีเล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

โดยกระบวนการท�างานของคณะอนุกรรมการฯ จะด�าเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลของคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ คือ 

คณะอนกุรรมการด้านการตรวจสอบฯ และคณะอนกุรรมการด้านข้อมลูและการสืบสวนทางการเงินฯ รวมถึงแหล่งข้อมลู

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการกระท�าความผิดดังกล่าว อันน�าไปสู่การจัดท�า

มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรการป้องกัน 

การกระท�าผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนัฯ ระยะสัน้ อาท ิเสนอให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตพิจิารณาคดทีางวนัิยปกครอง

กับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและควรให้หน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพิจารณาเพือ่ให้เกดิการลงโทษท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เสนอให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงั 

และแจ้งเบาะแส รวมถึงการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการกระท�าความผิดดังกล่าวผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงโดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ปปง. 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กอ.รมน. หรือสแกนผ่าน QR Code เป็นต้น
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51)  สำานักงาน ป.ป.ท. หารือแนวทางการขับเคล่ือน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ มุ่งพัฒนาระบบราชการ

ไทยให้โปร่งใส

 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ 

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ ์

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤตมิชิอบ ซึง่น�าโดยพลอากาศเอก วรีวทิ คงศกัด์ิ กรรมการปฏรูิป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบ

ราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 8 

ธันวาคม 2563 เรื่อง (ร ่าง) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

ซึ่งมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน 

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการส�านักงาน 

ป.ป.ท. และผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1  

ช้ัน 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี2564118



 1)  การเกบ็ข้อมลูจากบคุลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
เป็นการประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในทีม่ต่ีอหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวช้ีวดั ได้แก่ การปฏบิตัหิน้าที่ 
การใช้งบประมาณ การใช้อ�านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านช่องทาง ITA Online 
System เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ด้วยตนเอง
 2)  การเก็บข้อมูลจากผู้ได้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัว
ชี้วัด ได้แก่ คุณภาพการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท�างาน
 3)  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เป็นการประเมนิระดบัการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะของหน่วยงานเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูในเวบ็ไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส 
และตวัช้ีวัดการป้องกนัการทจุรติ ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ การด�าเนนิการเพือ่ป้องกันการทจุรติ และมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

52) สำานักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำาปี 2564

 วนัพธุท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายภูมิวศิาล เกษมศุข รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานขับเคล่ือนการด�าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่  1/2564  
โดยมคีณะท�างานฯ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุฯ ณ ห้องประชมุชัน้ 31 
ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 
 การประชุมในคร้ังน้ี จัดข้ึนโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกัน
พจิารณาแนวทางการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส  
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยใช้หลกัเกณฑ์คูม่อื ITA ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ออกประกาศโดยส�านักงาน ป.ป.ช. โดยมีเครื่องมือประเมิน ดังนี้ 
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53)  สำานักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ประจำาประเทศไทยร่วมหารือข้อราชการทวิภาคี เสริมสร้างความร่วมมือด้านการ

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ให้การต้อนรบันายเรอโนด์ เมแยร์ ผูแ้ทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development program 

: UNDP) ประจ�าประเทศไทย พร้อมคณะฯ และมอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการทวิภาคีกับ 

คณะผู้แทน UNDP ณ ห้องรับรองพิเศษ ช้ัน 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 โอกาสน้ี นายภูมิวิศาลฯ ได้แสดงความขอบคุณที่ UNDP ให้ความสนใจ

ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้ง

น�าเสนอภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. และหยิบยก

กรณกีารเปิดโปงการทจุรติของศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวดัขอนแก่นของนกัศกึษา

ฝึกงานทีพ่บเบาะแสการทจุรติและได้ยืน่ข้อร้องเรยีน จนส่งผลให้เกดิการตรวจสอบ

ทั่วประเทศและลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงการ

ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ของคนรุ่นใหม่ 

 ด้านนายเรอโนด์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า UNDP มีความร่วมมือที่ดีกับประเทศไทย

มาโดยตลอด โดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานไทยในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม

ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การส่งเสริมนวัตกรรมบริการภาครัฐ และ

การลดความยากจน ซึ่งเป้าหมายย่อย 16.5 ของ SDGs คือ การลดการทุจริตใน

ต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

รายงานประจำาป ี2564120



54)  สำานักงาน ป.ป.ท. เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต โครงการ “1 ตำาบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่”  

พร้อมเร่งรัดติดตามตรวจสอบโครงการ “บรรเทาปัญหาภัยแล้งและนำ้าท่วม 

ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ”

 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบกรณีการด�าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด 

ทัว่ประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และการเฝ้าระวงัป้องกนัโครงการตาม พ.ร.ก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิฯ 

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Video 

Conference ไปยังส�านักงาน ปปท. เขต 1-9 

 การประชุมในครั้งนี้ ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือ ก�าหนดประเด็น และพิจารณาแนวทางการเร่งรัดติดตาม 

การด�าเนินการสุ่มตรวจสอบการทุจริตและการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

รัฐใน 2 ประเด็น ดังนี้

 1)  การด�าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและโครงการขุดลอกคลอง/หนองน�้า ซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ�าเป็น เพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน�้าท่วมในพ้ืนที่ 76 จังหวัด  

ทั่วประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 11,892.8711 ล้านบาท

 2)  การด�าเนินโครงการ 1 ต�าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต ้

พระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้

รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบ

ของโควิด-19 ภายในกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
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55)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคล่ือนแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

(สปท. ป.ป.ท.) น�าโดยนายประชา เตรตัน์ และนายสรุพศ์ัโยธนิ บรูณานนท์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท., ผูแ้ทนสถาบนัพัฒนา

องค์กรชุมชน (พอช.) น�าโดยนายอัมพร แก้วหนู รองผู้อ�านวยการ พอช. และนายแก้ว สังข์ชู ผู้แทนคณะประสานเครือ

ข่ายองค์กรชุมชน (คปอ.) พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบฉบบัปรบัปรงุ กิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อ

ประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน 

การทุจริต ซึ่งมี พอช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 อันมีเป้าหมายเป็นไป 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม 1  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

56)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณีสถานที่เล่น

การพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คร้ังที่ 

3/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ

 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตามค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร ีที ่9/2564 ครัง้ที ่3/2564 โดยมนีายชาญเชาวน์ 

ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย 

คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ กรมการปกครอง  

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี2564122



 การประชุมในคร้ังน้ี เป็นการติดตามความคืบหน้าจากคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมฯ 

ครั้งที่ 1/2564 จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระท�าผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ  

(คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ) 2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด 

กรณีสถานที่เล่นการพนันฯ (คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการสืบสวนทางการเงิน) และ 3) คณะอนุกรรมการศึกษา

มาตรการป้องกันการกระท�าผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ (คณะอนุกรรมการด้านมาตรการป้องกัน) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านมาวิเคราะห์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย 

ในการน�าตัวผู้กระท�าผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวมาลงโทษ รวมทั้งจะได้สรุปข้อมูลผลการด�าเนินงาน 

ในภาพรวมทั้งหมดเป็นรายงานลับเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายก รัฐมนตรี  เพื่อรับทราบและด�าเนินการ

สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

57)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานการประชมุคณะผูบ้รหิารส�านกังาน ป.ป.ท. ครัง้ที ่1/2564 โดยมนีายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงาน 

ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีเพือ่ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามภารกจิให้เป็นไปตามแผน

ปฏิบัติราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นส�าคัญ ประกอบด้วย 1) ติดตาม

ความก้าวหน้าการด�าเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 5/2563 2) รายงานข้อมูล
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58)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง มุง่พัฒนาคณุภาพการปฏบิตังิาน

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 พร้อมบรรยายพิเศษใน

หัวข้อ “สถานการณ์ นโยบาย ยทุธศาสตร์ชาต ิมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทจุริตของรัฐบาล คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. และภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท.” โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติฯ และร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 35 คน ณ ห้องฝึกอบรมของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 3  

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 การฝึกอบรมฯ จดัขึน้ระหว่างวนัที ่15 กมุภาพนัธ์ – 22 มนีาคม 2564 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. 

มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม สร้างคุณภาพ

มาตรฐานในการปฏบิตังิานภายใต้บทบัญญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ

สร้างความเช่ือม่ันศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย การรับฟังการ

บรรยาย การแบ่งกลุม่ท�ากจิกรรม การฝึกภาคปฏบิตั ิการท�าส�านวนการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และการศกึษาดงูาน เป็นต้น

สถิติส�านวนคดีของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. 3) รายงาน

ข้อมูลสถิติคดีส�านวนคดีรายบุคคล 4) การบริหารงบประมาณ 

รายจ่ายและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564 

และ 5) ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค�ารับรองฯ ของ

ส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้แล้ว 

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วม 

การประชมุดงักล่าว โดยมอบแนวทางการด�าเนนิงานด้านการบริหารคดี  

การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน

ประเด็นปัญหาอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติท่ีผ่านมาและก�าหนด

แนวทางในอนาคตต่อไป

รายงานประจำาป ี2564124



59)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ UNDP และ IOD หารือการดำาเนินงานยกระดับค่าคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต

 วนัอังคารที ่16 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ส�านกังาน ป.ป.ท. 

น�าโดยพนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

นายภมิูวิศาล เกษมศุข รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรบั 

คณะผู ้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations  

Development program : UNDP) น�าโดยนางสาวอรชพร นิมิตกุลพร 

ผูจ้ดัการโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย และคณะ

ผู้แทนสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายพนา รัตนบรรณางกูร 

ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุรติ (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) สถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยมนีายประยงค์ 

ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 23 ส�านักงาน 

ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทาง

การด�าเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการยกระดับคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions Index 

: CPI) และเพื่อรับทราบรายงานการส�ารวจประเด็นปัญหาในเรื่องการขอใบอนุญาต และบทเรียนที่ได้จากการด�าเนิน

การน�าระบบ Digital Transformation ในต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการด�าเนินการร่วมกันในระยะต่อไป

 ทั้งนี้ UNDP ได้น�าเสนอร่างรายงานการศึกษาการจ่ายสินบนของภาคเอกชน ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ท. UNDP  

และ IOD ได้ร่วมกันหารอืและก�าหนดแนวทางในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ โดยผ่านกลไกของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานฯ
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60)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยดีจิิทัล คร้ังที ่2/2564 เพ่ือพิจารณา

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ และแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)  

ประจ�าส�านักงาน ป.ป.ท. และประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ของส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และผ่านระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท. เขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1) พิจารณา (ร่าง) ประกาศส�านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. ....

 2)  พิจารณา (ร ่าง) แผนบริหารความเสี่ยงด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่  . . . .  

ประจ�าปี พ.ศ. ....

 3)  พิจารณา (ร่าง) แผนผัง/ขั้นตอนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)

 4)  พจิารณาการจดัซือ้ลขิสทิธิโ์ปรแกรมเพือ่สนบัสนนุการประชมุทางวดิโิอและท�างานร่วมกนัผ่านระบบออนไลน์

 5)  การเปิดใช้งานระบบการเชื่อมโยงต่อฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
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61)  สำานกังาน ป.ป.ท. จดัประชุมฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการ ภายในศนูย์อำานวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานและขับเคล่ือน

แนวทางการดำาเนินงาน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท. โดยกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต (กอท.) จัดประชุม

ฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการภายในศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ซ่ึงมนีายประยงค์ ปรยีาจิตต์ 

กรรมการปฏิรปูประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประธานการประชมุฯ พร้อมด้วย

พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. คณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุฯ ณ ห้องประชมุส�านกังาน ป.ป.ท. ชัน้ 28 อาคารซอฟต์แวร์

ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใน ศอตช. จ�านวน  

9 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 3) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

4) คณะอนกุรรมการเสริมสร้างการรับรูแ้ละการมส่ีวนร่วม 5) คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานของศนูย์ปฏิบตัิ

การต่อต้านการทจุรติ 6) คณะอนกุรรมการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลและความโปร่งใสของรัฐวสิาหกจิ 7) คณะอนกุรรมการ

รัฐและภาคเอกชนร่วมกันก�าหนดบัญชีด�า (Black List) ห้ามท�าธุรกรรมกับภาครัฐ ส�าหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล 

ทีม่สีนิบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัและสนบัสนนุการทจุริตในภาครัฐ คณะก�าหนดความผิดของนติิบคุคลเกีย่วข้องกบัคดทีจุรติ

ประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท�าความผิด และ 9) คณะอนุกรรมการก�าหนดกลไกประสานขับเคลื่อนนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต โดยได้รายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระยะต่อไป เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณชนรับทราบ

อย่างทั่วถึง
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62) สำานกังาน ป.ป.ท. รับเกยีรตบิตัรยกย่องเป็น “องค์กรคณุธรรม” จากคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

63)  สำานกังาน ป.ป.ท. ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พิจารณากรอบ

และแผนการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ

บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)

 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะท�างานพิจารณาก�าหนดแนวทาง 

แก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามค�าสั่ง

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 

(One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่ 1/2564 เป็นประธานการประชุม 

คณะท�างานฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากรอบและแผนการด�าเนินงานของคณะท�างานฯ  

ในการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐทั้งระบบ พร้อมทั้งเสนอมาตรการ 

ที่เหมาะสมในการด�าเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 

ของรัฐแบบบูรณาการฯ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

แบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะท�างานฯ 

พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 

ชั้น 10 อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ 

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

เป็นผู ้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”  

จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง

องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการส่งเสรมิชมุชน องค์กร อ�าเภอ 

และจงัหวดัคณุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอและจังหวัด

คุณธรรม เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรมต่อไป ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร

อิสระ รวม 61 หน่วยงาน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรฯ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
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64)  สำานกังาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564

 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  

พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการต่อต้าน 

การทุจริต ครั้งที่ 2/2564 ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ

ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 5 คณะ 

ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

2) คณะอนกุรรมการพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม 3) คณะ

อนกุรรมการสร้างความเข้มแขง็และเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม

ของภาคประชาสงัคม 4) คณะอนุกรรมการพฒันาระบบเครอื

ข่ายภาคประชาสงัคมในการเฝ้าระวงัและแจ้งเบาะแสการทุจริต และ 5) คณะอนกุรรมการส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม 

ของเยาวชนในการต่อต้านการทจุรติ โดยมนีายพฒุพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยกรรมการ

ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการสร้างการรับรู้และเป็นสื่อ 

แสดงสัญลักษณ์ร่วมกันระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. และเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมท้ังพิจารณารูปแบบข้อมูล 

เกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อน�าไปเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของสมาคมสื่อชื่อสะอาด ตลอดจน

พจิารณาปรบัองค์ประกอบเพิม่เตมิของคณะอนกุรรมการรณรงค์ต่อต้านการทจุรติ คณะอนกุรรมการสร้างความเข้มแขง็

และเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม และคณะอนกุรรมการส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของเยาวชน

ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังพิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเครือข่ายเยาวชน ในการเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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65)  สำานักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำาปี 2564

 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานการประชุมขับเคล่ือนการด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (ITA) ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี และใช้ระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท. เขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 

 การประชุมในครั้งนี้ จัดข้ึนโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการด�าเนินการ 

ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครฐัทกุหน่วยงานให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

รัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือ ITA ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ที่ออกประกาศโดยส�านักงาน ป.ป.ช. โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1)  การด�าเนนิเกบ็ข้อมลูจากบคุลากรในหน่วยงานภาครฐั (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยมีตัวชี้วัด  

5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ�านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

และ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2)  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูร้บับรกิารหรอืผูติ้ดต่อหน่วยงานภาครฐัในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) คุณภาพการด�าเนินงาน  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 3) การปรับปรุงระบบการท�างาน ทั้งนี้ ศปท. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บรายชื่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับตอบแบบ EIT เรียบร้อยแล้ว

 3)  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเปิดเผยข้อมูล และ 2) การป้องกันการทุจริต

รายงานประจำาป ี2564130



66)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทาง 

บรูณาการดำาเนนิการเร่งรัดและตดิตามเร่ืองเงนิขาดบญัชีหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทจุริต

67)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณี

สถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 4/2564

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท. น�าโดยนายพุฒิพงษ์  

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายอังกูร ปัญญาจิรภาส ผู้อ�านวยการ 

กองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต (กอท.) และนางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์  

ผูอ้�านวยการกลุม่งานอ�านวยการและก�ากบั ศปท. กอท. พร้อมเจ้าหนา้ที ่กอท. เขา้รว่ม 

ประชมุหารอืแนวทางการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการเร่งรัดและติดตามเงินขาดบญัชหีรอื

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ร่วมกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึง

แนวทางการบรูณาการข้อมลูร่วมกนั ในการร่วมด�าเนนิการเร่งรดัและติดตามเรือ่งเงนิ

ขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต เพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

จากกรณีดังกล่าวกลับคืนสู่แผ่นดินต่อไป โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้การ

ต้อนรับและร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์อ�านวยการประสานงานการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ศภธ.) ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกรงุเทพฯ

 วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ  
สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายภูมิวิศาล เกษมศุข  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�า 
ความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 คร้ังที่ 4/2564 โดยมี 
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ  
กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร ่วมประชุมฯ ณ  
ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ต�าบลคลองเกลือ 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 การประชุมในครัง้นี ้คณะกรรมการฯ ไดร้ว่มกันก�าหนดแนวทางการปฏบิัตงิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าผดิกรณสีถานท่ีเล่นการพนนัฯ ร่วมกบั 2 หน่วยงาน  
ได้แก่ กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวง
มหาดไทย รวมถึงติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระท�าผิดกรณีสถานที่เล ่นการพนันฯ คณะ
อนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดกรณี
สถานท่ีเล่นการพนันฯ และคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการการป้องกันการกระท�า
ผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน
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68)  สำานักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำาเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับ

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล”

 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนางสาวอาภรณย์ี เสมรสตุ ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย

หัวข้อ “บทบาทส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ที่เก่ียวกับ 

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 74 ภาควิทยาการ” 

จ�านวน 84 คน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้ผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

แสดงความคิดเห็นร่วมกนั ณ สถาบนัพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม ส�านกังานศาลยตุธิรรม ถนนรชัดาภเิษก 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

69)  สำานกังาน ป.ป.ท. จดัสัมมนา “นโยบาย ทศิทาง และยทุธศาสตร์” ประจำาปีงบประมาณ 

2564 (ครั้งที่ 3) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

 วนัพธุท่ี 3 มนีาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน

ในพธิเีปิดโครงการสมัมนา เรือ่ง “นโยบาย ทศิทางและยุทธศาสตร์ของส�านกังาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

(ครัง้ที ่3) เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนามอีงค์ความรูเ้กีย่วกบัแผนยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตในภาครัฐเพิม่ขึน้ มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของส�านักงาน ป.ป.ท. และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน บทบาท ภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท. 

รวมทัง้รบัฟังปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิการ และเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการขับเคลือ่นการด�าเนนิการในอนาคต 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ต่อไป โดยมีผู้บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ท. ทีเ่กีย่วข้องท้ังส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

จ�านวน 65 คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรม ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท ต�าบลขุนศรี  

อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

รายงานประจำาป ี2564132



70)  สำานักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนา “แนวทางขับเคล่ือนภารกิจด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้การทุจริตลดลง ค่าคะแนน CPI ของ

ประเทศไทยสูงขึ้น”

 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท 

มอบแนวทางการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นภารกจิด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัของส�านกังาน ป.ป.ท. 

และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเร่ือง “แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ เพ่ือให้การทุจริตลดลง ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสูงข้ึน” ซ่ึงจัดข้ึนโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง “นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” (ครัง้ที ่3) โดยมนีางฉววีรรณ นลิวงศ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุม่งานเชีย่วชาญเฉพาะ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ. ปปท. เขต 4 พันต�ารวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ. ปปท. เขต 7 พันต�ารวจเอก

กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต 9 พันต�ารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ. กปท. 2 และนายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์  

ผอ. กปท. 5 เข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ น�าแนวทาง

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ไปสู่การขับเคลื่อนการด�าเนินงานในบริบท

เชิงพ้ืนที่และเชิงรุก พร้อมท้ังได้น�าระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลง และค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น  

นอกจากนีแ้ล้ว นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้บรรยายแนวทางการขับเคล่ือนค่าคะแนน 

CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการสัมมนาฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 65 คน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ณ โรงแรม ศักดิ์สยาม  

เลคไซด์ รีสอร์ท ต�าบลขุนศรี อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 จัดขึ้นโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงาน ป.ป.ท. ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 โดยมีการรับฟัง

การบรรยายจาก อ.รัฐ ธนาดิเรก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�าแผนขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้ 1) การจัดท�าแผน

ขับเคลื่อนองค์กรและการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2) องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างแผนกับโครงสร้าง 

ขององค์กร และ 3) ความเชื่อมโยงของแผนฯ กับความท้าทายของสถานการณ์ในอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ภาพรวมของการพฒันาประเทศ นอกจากนี ้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ 

ยังได้รับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ เพ่ือให้การทจุรติลดลง ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสงูขึน้” จากผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญส�านกังาน ป.ป.ท. 

พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและแบ่งกลุ่มจัดท�าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) อีกด้วย
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71)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายใต้การดำาเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564

 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ 

และเลขานกุารฯ ผูบ้รหิารส�านกังาน ป.ป.ท. รวมถงึผูแ้ทนจากภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรอสิระ อาท ิกระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ปปง. ส�านักงานศาลยุติธรรม 

ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จเร กอ.รมน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) และส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ส�าหรับการประชุมในครั้งน้ี ท่ีประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 

ศอตช. ดังนี้

  1) การติดตามข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ศอตช. 

  2) การตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิการเก่ียวกบักลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนด

ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหาเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

  3)  การติดตามคดีส�าคัญ

  4) การเร่งรัด ติดตามให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดด�าเนินการตามหน้าท่ีและอ�านาจเกี่ยวกับเรื่องเงินขาดบัญชีหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รายงานประจำาป ี2564134



72)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณี

สถานท่ีเล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ครั้งที่ 5/2564

 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

และนายภูมิวศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความ

ผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนั เป็นเหตุให้เกดิการแพร่ระบาดของโรตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ 9/2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  

ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ กรมการปกครอง และกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ต�าบลคลองเกลือ 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่น 

การพนันฯ ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการด�าเนินการ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าผดิกรณีสถานทีเ่ล่นการพนันฯ ครัง้ที ่2 ก่อนจะน�าเสนอรายงานให้นายกรฐัมนตรี

รับทราบ และพิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าระบบฐานข้อมูลสถานท่ีเล่นการพนันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมถึงติดตามความคืบหน้าผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบการกระท�าผดิกรณีสถานท่ีเล่นการพนันฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงนิกับบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั

การกระท�าผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ และคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการการป้องกันการกระท�าผิดกรณี 

สถานที่เล่นการพนันฯ
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73)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำางานเพื่อบูรณาการ 

และขับเคล่ือนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกนัการทจุริต คร้ังที ่1/2564

 วันพธุท่ี 10 มนีาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายภมูวิศิาล เกษมศุข รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะท�างานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต เป็น

ประธานการประชมุคณะท�างานฯ ครัง้ที ่1/2564 เพือ่ร่วมกนัพจิารณาแผนปฏบิตักิาร 

(Action Plan) และเป้าหมายในการขบัเคลือ่นการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการ

ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต รวมถึงพิจารณาตารางการด�าเนินงานของ

คณะท�างานฯ ปีงบประมาณ 2564 ผลการด�าเนินการบูรณาการและขับเคลื่อนการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสรมิธรรมาภิบาลและป้องกนัการทจุริต แผนการ

ด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพคนและเครอืข่ายองค์กรชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

และป้องกันการทุจริต โดยมีนายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะท�างานฯ ผู้แทนจาก

หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองป้องกนัการทจุริตในภาครัฐ ส�านกังาน ป.ป.ท. ส�านกังาน ปปท. เขต 1-9 สถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาค (5 ภาค) สภาองค์กรชุมชนภาค (5 ภาค) และเจ้าหน้าที่

ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom meeting)

74)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล

 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรมเชิงปฏบิติัการ 

โครงการ “ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560” ครั้งที่ 1/2564 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560” เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ภาคประชาสงัคมเกดิความรูค้วามเข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�า 

อันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ที่ระบุให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน

ภาครฐัและภาคเอกชน และจดัให้มมีาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ดงักล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้มกีลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชนรวมตวักนัเพือ่มส่ีวนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน

หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและบูรณาการ 

การท�างานระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง 

รายงานประจำาป ี2564136



การมส่ีวนร่วมและมจีติส�านกึทีด่ใีนการขบัเคลือ่นธรรมาภบิาลของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือสร้างชมุชนเข้มแขง็และ

มธีรรมาภิบาลอย่างเป็นรปูธรรมและเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเชงิพืน้ทีอ่ย่างแท้จรงิ โดยมเีจ้าหน้าท่ีกองป้องกัน

การทจุรติในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. สมาชิกสภาองค์กรชมุชน และสมาชิกเครอืข่ายเยาวชนและเครอืข่ายองค์กรพฒันา

เอกชน/ประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมฯ จ�านวน 80 คน ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 ส�าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. มีกิจกรรม 

ประกอบด้วย การรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” การรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม” และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการด�าเนินการขับเคลื่อนการสร้าง 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุริตในประเด็นการปฏิรูปที ่1” พร้อมทัง้สรุปและน�าเสนอผลการระดม

ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

75)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้การดำาเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564

 วนัจันทร์ที ่15 มนีาคม 2564 เวลา 13.30 น. ส�านกังาน ป.ป.ท. 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

(ศอตช.) จดัประชมุคณะอนกุรรมการสนบัสนนุและตดิตามการด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ครัง้ที ่1/2564 เพือ่พจิารณาแนวทางการด�าเนนิงาน 

ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพิจารณาแนวทาง

การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นการยกระดบัค่าคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ  

(Corruption Perceptions Index : CPI) โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์  

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ เป ็นประธานการประชุมฯ พร ้อมด ้วย 

นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงผู้แทนจาก
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76)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพ่ือป้องกัน 

การกระทำาผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนัเป็นเหตใุห้เกดิการแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ครั้งที่ 5/2564

 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะประธานอนกุรรมการศกึษามาตรการป้องกันการกระท�าผิดกรณสีถานทีเ่ล่นพนนัเป็นเหตุให้เกดิการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน) ตามค�าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�า 

ความผิดกรณีสถานท่ีเล่นพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานและร่วมกันพิจารณา

จัดท�ามาตรการป้องกัน การกระท�าผิดกรณีดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิด 

กรณีสถานที่เล่นพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาต่อไป

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงบประมาณ ส�านักงาน 

ป.ย.ป. ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กรมการค้าต่างประเทศ สถาบัน 

พระปกเกล้า และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท.  

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำาป ี2564138



77)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบภายใต้การดำาเนินงานของ 

ศอตช. ครั้งที่ 1/2564

 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ

ฝ่ายเลขานกุารศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ (ศอตช.) จัดประชมุคณะ

อนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่าง

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบภายใต้

คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาการเสนอแนวทาง

การด�าเนินการเฝ้าระวังตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่าย 

งบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (400,000 ล้านบาท) 

และเพื่อพิจารณาการเสนอหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตไป

ยงั ศอตช. เพือ่เสนอ ครม. ให้เป็นหลกัสตูรภาคบังคบัส�าหรบัข้าราชการบรรจใุหม่
และใช้ประกอบการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งเพื่อหารือถึงข้อเสนอในการด�าเนินการร่วมกันระหว่าง

คณะอนุกรรมการฯ กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนแนวทางป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการฯ  

เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการฯ  

และมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมบัญชีกลาง ส�านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

78)  สำานกังาน ป.ป.ท. ร่วมกบัคณะอนกุรรมการศกึษามาตรการป้องกนัการกระทำาผดิ

กรณีสถานที่เล่นพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

พิจารณามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำาผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ  

ครั้งที่ 6/2564

 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล 

เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธาน

อนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระท�าผิดกรณีสถานที ่

เล่นพนนัเป็นเหตุให้เกดิการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(คณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน) ตามค�าส่ังคณะกรรมการ 

ตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นพนันเป็นเหตุให้เกิด

การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที ่1/2564 เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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79)  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร

วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 6

 วนัจันทร์ที ่22 มนีาคม 2564 เวลา 13.00 น. พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 6 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก ่
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จ�านวน 35 ราย โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะ
ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องฝึกอบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 3 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 36 วัน  
โดยมีข้าราชการของส�านักงาน ป.ป.ท. ที่บรรจุใหม่ และที่ส�านักงาน ป.ป.ท. รับโอนมา เข้ารับการอบรมฯ จ�านวน 35 ราย 
ภายใต้กิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย ภาควิชาการ การฝึกภาคปฏิบัติทักษะการท�าส�านวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือศึกษาเรียนรู้กระบวนการท�างาน  
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  การจัดการด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การเรียนรู้เทคนิคการใช้อาวุธปืน ศิลปะ
การต่อสูป้้องกันตัว และการพฒันาบคุลกิภาพ ทัง้นี ้เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในด้านต่าง ๆ  อนัจะน�าไปสูก่ารปฏบัิติ
ตนตามแนวทางธรรมาภบิาลและประมวลจรยิธรรม สร้างคณุภาพมาตรฐานในการปฏบัิติงานภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน

 การประชมุฯ ดงักล่าว เป็นการตดิตามคณะท�างาน

เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานจัดท�ามาตรการป้องกัน

การกระท�าผิดกรณีสถานที่เล่นพนันเป็นเหตุให้เกิด 

การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เพือ่เสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถาน

ทีเ่ล่นพนนัเป็นเหตุให้เกดิการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 พิจารณาต่อไป

รายงานประจำาป ี2564140



80)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณี

สถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 6/2564

 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ  

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายภูมิวิศาล เกษมศุข 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 

ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ  

พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังาน ปปง. จเรต�ารวจ กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น  

เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์

ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

การกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น 

โดยในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหา 

และอปุสรรคของเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการด�าเนนิคดเีกีย่วกบับ่อนการพนนั และ

กรณีการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายการพนันรายใหญ่ ของส�านักงาน ปปง. รวมถึงการพิจารณาแต่งต้ังคณะท�างาน 

จัดท�าระบบฐานข้อมูลสถานที่เล่นการพนันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

81)  ปปท. เขต 6 บรูณาการความร่วมมอืกบัสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 

แล ะสภาองค ์ กร ชุมชนตำ าบล  จั งห วัด พิษณุ โ ลก  จั ดอบรมห ลัก สูตร  

“เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต”

 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงษ์  

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน

ในพิธเีปิดการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชา

สังคมในการป้องกันการทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการต่อต้าน

การทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องแกรนด์

บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ�าเภอเมืองฯ 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าอบรมฯ จ�านวน 120 คน 

 การจัดอบรมครั้งนี้ ปปท. เขต 6 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ส�านักงานภาคเหนือ และสภาองค์กรชุมชนต�าบล รวมทั้งคณะท�างานศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 141



เ พ่ือน�ามาใช ้ เป ็นแนวทางการด�า เนินงานในการเสริมสร ้าง 

เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีนายทองสุข ณ พล ผอ.ปปท. เขต 6 

และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 6 

บรรยายเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ช่องทางการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ในการร่วมสอดส่อง ป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

82)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม “บูรณาการและขับเคลื่อน 

การดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต”

 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ 

ครัง้ที ่3/2564 ประจ�าเดอืนมนีาคม 2564 เพือ่ติดตามผลการด�าเนนิการบรูณาการและขบัเคลือ่นการสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชนในการส่งเสรมิธรรมาภบิาลและป้องกนัการทจุรติ และผลการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการฯ โดยมกีรรมการ

ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อน�าไปเผยแพร่ผ่านรายการบันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ

ในพืน้ที ่ส่วนกจิกรรมเสวนาหวัข้อ “การบูรณาการความร่วมมอืขบัเคล่ือนในการป้องกันการทจุริตคอร์รัปชนั” ได้รับเกยีรติ 

จากผู้แทนภาคีเครือข่าย 3 ฝ่าย ร่วมเสวนา คือ (1) นายวิชัย นะสุวรรณโน ผอ.ส�านักงานภาคเหนือ (2) นายสนอง เนียมเหลียม  

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต�าบล และ (3) นางวริยา จารุรัตนศุภมิตร ประธานคณะท�างานศูนย์ประสานงานฯ ทั้งนี้ ปปท. เขต 6  

ได้มอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนแต่ละต�าบล ไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 (1)  น�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลให้กับสมาชิกเครือข่ายในระดับต�าบล 

 (2)  ให้แต่ละต�าบลวางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ 

 (3)  การสมัครเข้ามาเป็นต�าบลต้นแบบในการเป็นชุมชนเข้มแข็งไม่ทนต่อการทุจริต

เครอืข่ายกรมประชาสมัพันธ์ และพิจารณารูปแบบรายละเอยีดข้อมลูส�าหรบั

ผูแ้จ้งเบาะแสในการจัดพมิพ์ลงในไปรษณย์ีธรุกจิตอบรับ รวมทัง้พจิารณาการ

เผยแพร่ประวัติคณะกรรมการฯ ลงในระบบการบริหารจัดการเครือข่าย 

PACC Connect

รายงานประจำาป ี2564142



แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ป ี) รวมท้ังเพ่ือรับทราบ 

แนวทางปฏิ บัติ ต ่ อการชี้ แจงประ เด็นส� าคัญ 

ที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ตามนโยบาย

ของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะ 

ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการน�าข้อมูล

ข่าวสารของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การรับฟัง 

การบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหาร

จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดยนายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  

กจิกรรม “โฆษก...บอกเล่า” และ “ประชาสัมพนัธ์...

บอกต่อ” โดยคณุวีณารตัน์ เลาหภคกุล ผู้ประกาศข่าว 

สถานีโทรทัศน์ช ่องวัน และการชี้แจงแนวทาง 

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA 

IR Chat) ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักโฆษก ส�านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล และกรมประชาสัมพันธ์

83)  สำานกังาน ป.ป.ท. ขบัเคล่ือนมาตรการความ

โปร่งใสและการลดการทจุริตในการดำาเนนิงาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการอำานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.15 น. เลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะโฆษกส�านักงาน ป.ป.ท.  

พร้อมด้วยพันต�ารวจตรี วุฒิพันธุ ์ พงษ์ธนเลิศ ผู ้อ�านวยการ 

กลุม่งานวชิาการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตระหว่างประเทศ 

ในฐานะรองโฆษกส�านักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจ

ให้ประชาชน” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานในพธิเีปิดและกล่าวปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “บทบาท

หน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการด�าเนินงานเพื่อ 

ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  

โฆษกหน่วยงานภาครฐั และผูป้ฏบิตัหิน้าทีด้่านงานประชาสัมพันธ์

ภาครัฐ จ�านวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องเมย์แฟร์  

แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ และ

ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ระบบ Zoom Video 

Conference ไปยังส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด

ทั่วประเทศ

 กิจกรรมดงักล่าว จดัขึน้โดยกรมประชาสมัพนัธ์ เพือ่เสริมสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจด้านงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และ

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้นโยบายแผนการประชาสัมพันธ ์
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84)  สำานกังาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกจิกรรม “ส่ือสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจ

ให้ประชาชน”

 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นมาตรการความโปร่งใสและการลดการทจุรติในการด�าเนนิงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ คร้ังที่ 1/2564 ทั้งนี้ คณะท�างานได้ร่วมกัน

พจิารณาขัน้ตอนและวิธกีารเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามกฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกฯ และมอบหมาย

การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนการเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 

และจัดเก็บข้อมูล การสร้างมาตรฐานสากลในการจัดท�าเอกสาร / ข้อมูลต่าง ๆ เป็นสองภาษา (ไทย / อังกฤษ) และ

เร่งรดัการด�าเนินงานด้วยความรวดเรว็ เพือ่ยกระดบัการปฏบัิตงิานด้านรบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติในภาครฐั ตามมาตรา 

58/2 ของ พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

85)  สำานักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2/2564

 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อน 

การด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งท่ี 

2/2564 โดยมีคณะท�างานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  

ณ ห้องประชุมชั้น 31 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 

อ�าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ีโดยตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิการขบัเคลือ่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�านักงาน ป.ป.ท.  

และร่วมกนัหารอืแนวทางการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

ต้องให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือ ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช.ก�าหนด
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86)  สำานกังาน ป.ป.ท. เปิดเวทร่ีวมบรูณาการงานคุม้ครองพยานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

“พัฒนาระบบงานคุ้มครองพยานในคดีทุจริต”

 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงานคุ้มครองพยานของส�านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงาน 

ด้านคุม้ครองพยานได้ร่วมกนัแลกเปลีย่นข้อมลูการด�าเนนิการด้านการคุม้ครองพยาน เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ

ในขั้นตอน วิธีการ และกระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการคุ ้มครองพยานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงาน 

ด้านการคุ้มครองพยาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 80 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. 

จ�านวน 70 คน ผู้แทนเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธ ิ

และเสรีภาพ ส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและกรมการปกครอง จ�านวน 10 คน และผูแ้ทนจากกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ�านวน 2 คน ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส  

แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 จัดขึ้นโดยกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต 

ส�านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 

ซึ่งจัดให้มีการบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้

และความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันกับหน่วยงานที่มีภารกิจ

งานคุ้มครองพยาน โดยก�าหนดทิศทางและแนวทาง 

การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติงาน

คุ้มครองพยานของส�านกังาน ป.ป.ท. รวมถงึการบูรณาการ 

เชื่อมโยงกระบวนการคุ้มครองพยานในกรณีที่ต้องมี 

การส ่งมอบส�านวนให ้กับหน ่วยงานท่ี เ ก่ียวข ้อง  

อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันากระบวนงานด้านคุม้ครองพยาน 

และรูปแบบการคุ ้มครองพยานให้มีความเหมาะสม  

และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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87)  สำานกังาน ป.ป.ท. ประชุม “คณะทำางานกำาหนดตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่มหีน้าทีย่ืน่

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน”

88)  คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 3 ร่วมกับ คลินิกส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต กปก. สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขยายผล

 วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท 
หน้าที่อ�านาจ ของส�านักงาน ป.ป.ท. และแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  
อย่างเป็นระบบโดยขับเคลื่อนผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. ให้หน่วยงานภาครัฐ  
มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลท�าให้ความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตลดลง โดยมี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดย พันต�ารวจโท ทนง เพิ่มพูล ผอ.ปปท.เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริต และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” พร้อมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันออกแบบแนวทาง 
การสร้างระบบเฝ้าระวังของจังหวัดชัยภูมิร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ท. อันจะน�าไปสู่การใช้เป็นเคร่ืองมือและขยายผลในการ 
เฝ้าระวัง ป้องกันการทจุรติเชิงรกุในหน่วยงานภาครฐัเพือ่เสริมสร้างการปฏบัิตงิานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ด�าเนนิการโดย  
ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กปก. ร่วมกับ นางสาวฐาน์วิลัญช์ ค�านึงเนตร  
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 ปปท. เขต 3 จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทจุรติ ส�านกังาน ป.ป.ท. จดัประชมุคณะท�างานก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย 

คณะท�างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. 

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรุ ีเพือ่ร่วม

กันหารือแนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินการก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึง่มหีน้าทีย่ืน่บญัชีทรพัย์สนิและหน้ีสนิให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประจำาป ี2564146



89) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมคณะทำางานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการอำานวยการต่อต้านการทจุริตแห่งชาต ิ(ศอตช.) คร้ังท่ี 2/2564

 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนกุรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ (ศอตช.)  
ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
อ�าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ีโดยตดิตามความคบืหน้าผลการด�าเนนิงานและการขบัเคลือ่น 
ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
3 )  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
4) คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม 5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6) คณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ่
ของรัฐวิสาหกิจ 7) คณะอนุกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันก�าหนดบัญชีด�า Black List ห้ามท�าธุรกรรมกับภาครัฐ  
ส�าหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลที่มีสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ 8) คณะอนุกรรมการ
ก�าหนดความผดิของนติบุิคคลทีเ่กีย่วข้องกบัคดทุีจรติประพฤตมิชิอบและผูร่้วมการกระท�าผดิ และ 9) คณะอนกุรรมการ
ก�าหนดกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
การน�าเสนอข้อมลูและผลการด�าเนนิงานต่อท่ีประชมุ ศอตช. โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าว ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ท�าเนียบรัฐบาล

90)  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ร่วมกบั 

สำานักงาน ป.ป.ท. พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธาน

อนกุรรมการปฏิรปูประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เป็นประธานการประชุมพิจารณาคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย  

โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ ส�านักงาน 

การตรวจเงนิแผ่นดนิ ส�านกังาน ป.ป.ช. กรมบญัชกีลาง ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีก่องยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านกังาน ป.ป.ท. 

เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คู่มือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด�าเนินการตาม

กิจกรรมปฏิรูปที่ส�าคัญ (Big Rock ) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ

ทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานดงักล่าว

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 147



91)  สำานกังาน ป.ป.ท. เปิดอาคารทีท่ำาการสำานกังาน ปปท. เขต 3 (ส่วนหน้า) จงัหวัดอบุลราชธานี

92)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณีสถาน

ที่เล่นการพนันประชุมติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงาน ครั้งที่ 7/2564

 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล 
เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภมูวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผิดกรณีสถานท่ี 
เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามค�าสั่ง 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  
เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ กรมการปกครอง 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงาน 
ให้สามารถขบัเคลือ่นได้อย่างเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพ ณ ห้องประชมุ 1 ช้ัน 28 
ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 การประชมุ ฯ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงานในด้านการตรวจสอบ
การกระท�าผิดฯ การตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการศึกษา
มาตรการป้องกนัการกระท�าผดิกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนัเป็นเหตใุห้เกดิการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมท้ังร่วมกันพิจารณารายงานผลการด�าเนินการ
ของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

 วันที่ 8 เมษายน 2564 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ได้จดัตัง้ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติในภาครฐั เขต 3 (ส่วนหน้า) ณ จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่เป็นการกระจาย
หน้าท่ีอ�านาจในความรับผิดชอบของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 3 (ส�านักงาน ปปท. เขต 3) ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ทั้งในด้านการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต รวมถึงอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการให้เกดิความสะดวก และสร้างความเชือ่มัน่ 
ต่อภาครฐั ซึง่ในการนี ้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครฐั โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีได้ให้ความอนเุคราะห์ให้ใช้อาคาร 
23A เพื่อเป็นที่ตั้งของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เขต 3 (ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ รองศาสตราจารย์ธรรมรกัษ์ ละอองนวล  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติใน 
การเปิดอาคารส�านักงาน ปปท.เขต 3 ส่วนหน้า และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น  
ศาลจ�าลองคณะนติิศาสตร์ ร่วมกบัคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี

รายงานประจำาป ี2564148



93)  “รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

ติดตามความคืบหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

94)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม คร้ังที่ 4/2564  

“ขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต”

 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4/2564 
ประจ�าเดือนเมษายน 2564 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน 
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบรีุ และผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ระบบประชมุทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom cloud meetings ทัง้นี ้เพือ่พจิารณา
การด�าเนินงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
อกีทัง้ร่วมกันหารือถงึความเป็นไปได้ในการน�าระบบการแจ้งข้อมลูข่าวสารผ่าน Application และ Line ในระบบ Traffy 
Fondue มาใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และกรรมการผู้แทนภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ 
ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ในฐานะเลขานกุารศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ (ศอตช.) พร้อมด้วย 
นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนกุรรมการฯ และผูท้รงคณุวฒุจิากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรฐัมนตรี ท�าเนยีบรฐับาล กรงุเทพมหานคร และผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ โดยระบบ
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย cisco webex ห้องประชุมทางไกล สปน. 4 หมายเลข
ห้องประชมุ 1263841662 เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริต
ประพฤตมิชิอบ คณะอนกุรรมการเสรมิสร้างการรบัรู้และการมีส่วนร่วม และพิจารณา
รายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ การก�าหนดบัญชีด�า (Black List)  
ห้ามท�าธุรกรรมกับภาครัฐ ส�าหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ และของคณะอนุกรรมการฯ 
การก�าหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 
และผู้ร่วมกระท�าความผิด พร้อมทั้งมอบหมายผู้ด�าเนินคดีในศาลปกครองแทน 
ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
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95)  สำานกังาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน / แพลตฟอร์มดจิิทลัเกีย่วกบั

ภารกิจด้านต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมเพ่ือพิจารณาแอปพลิเคชัน / แพลตฟอร์มดิจิทัลเก่ียวกับภารกิจต่างๆ ของส�านักงาน 
ป.ป.ท. โดยมี นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยผู้อ�านวยการส�านัก/กอง/ศูนย์ 
และหัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุม
ทางไกล โปรแกรม Webex Meeting 
 ทัง้น้ี เพือ่ให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2564 เรือ่งการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใน 
การให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
รวมถึงเป็นการลดการใช้กระดาษในการติดต่องานราชการ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการจัดท�า
แอปพลเิคชนั / แพลตฟอร์มดจิทิลัเกีย่วกับภารกจิต่างๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั 
เพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 3 เดือน

96)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช.  

จดัประชุมหารือ ศปท. ระดบักระทรวง 39 แห่ง “รวบรวมเคร่ืองมอื-กลไกตรวจสอบ

และป้องกันการทุจริต”

 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดโครงการ “การประชุมหารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเครื่องมือและกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” (โครงการมีดีต้องแชร์) 
เพือ่ก�าหนดแนวทางในการรวบรวมเครือ่งมอืและกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสและป้องกันการทจุริตของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ 
และการมส่ีวนร่วม และหวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต (ศปท.) ส�านกังาน ป.ป.ท. พร้อมด้วยผูบ้ริหารส่วนราชการ 
คณะอนุกรรมการฯ คณะท�างานฯ ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง รวม 39 แห่ง  
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom cloud meetings) 

รายงานประจำาป ี2564150



 การประชุมฯ จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ (ศอตช.) ซึง่มีวตัถปุระสงค์
เพือ่ประสานความร่วมมอืในการรวบรวมข้อมลูเครือ่งมอื-กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคมุ และป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
การอภปิรายและน�าเสนอรูปแบบแนวทาง การรวบรวมจดัท�าฐานข้อมลูเครือ่งมอื 
ดังกล่าว โดยนายชนาธิป บุณยเกตุ ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านงานการมีส่วนร่วม  
ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
ในฐานะประธานอนุกรรมการเสริมสร ้างการรับรู ้และการมีส ่วนร ่วม  
และนายสุภอรรถ โบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ HAND Social Enterprise 
ทัง้น้ี อันจะน�าไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมลูเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐั
ทีเ่ก่ียวข้องให้ง่ายต่อการเข้าถงึในการใช้งานของประชาชนหรอืผูส้นใจในระบบ
การตรวจสอบของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดน้อยลง

97)  คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำาเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

 วนัพธุที ่19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. พนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

(สปท. ป.ป.ท.) ครัง้ที ่5/2564 ประจ�าเดอืนพฤษภาคม 2564 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ระบบการประชมุทางไกลโปรแกรม 

Zoom cloud meetings ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 28 ส�านกังาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็  

จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการผู้แทนภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  

3) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 4) คณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และ 5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทจุริต นอกจากนี ้ทีป่ระชมุฯ ยงัได้ติดตามความคืบหน้าในการน�า

ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน Application และ Line ในระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู) มาปรับใช ้

เป็นเครื่องมือและช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท.
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98)  สำานักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร 

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำาปี 2564

 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom cloud meetings โดยมีคณะท�างาน PMQA ของส�านักงาน 
ป.ป.ท. และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม จ�านวน 70 คน เข้าร่วมฯ ซ่ึงโครงการฯ จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ สามารถประเมนิผลการด�าเนนิงานของตนเอง และหน่วยงานในสงักดัส�านกังาน ป.ป.ท. 
สามารถน�ามาปรบัใช้เพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และสร้างผลลพัธ์
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน อันจะน�าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และ
ให้ค�าปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

99)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณีสถาน

ทีเ่ล่นการพนนัเป็นเหตใุห้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประชุม

ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงาน ครั้งที่ 8/2564

 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.13 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามค�าส่ัง 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ  
และมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ  
กรมการปกครอง และ กอ.รมน. เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การด�าเนินการกรณสีถานทีเ่ล่นการพนนัเป็นเหตใุห้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังในด้านการตรวจสอบ 
การกระท�าผิดฯ การตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการศึกษามาตรการป้องกันการกระท�าผิดฯ รวมทั้ง
ร่วมกันพิจารณารายงานผลการด�าเนินการของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
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100) สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะผู้บริหารสำานักงาน 

ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนนิงานตามแผน

ปฏิบตัริาชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ

 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พันต�ารวจโท วันนพ  

สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม 

ผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. คร้ังที่ 2/2564 โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พร ้อมด้วยคณะผู ้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท.  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28  

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Video Conference ไปยังส�านักงาน ปปท. 

เขต 1-9 ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามภารกิจให้เป็นไป

ตามแผนปฏบิตัริาชการของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีประเด็นส�าคัญ ประกอบด้วย 1) ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการ

ตามข้อสั่งการในการประชุมผู ้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2564  

2) รายงานข้อมูลสถิติส�านวนคดีของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท.  

3) รายงานความคืบหน้าจ�านวนคดีท่ีแล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท.  

ที่ด�ารงต�าแหน่งสายงานสืบสวนสอบสวน 4) รายงานการน�าระบบการประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพโดยใช้เทคโนโลยี Web Conference ของส�านักงาน 

ป.ป.ท. 5) การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564 และ 6) ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

ตามค�ารับรองฯ ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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101) คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำาเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) 

ครั้งที่ 6/2564 ประจ�าเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom cloud meetings  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วย

  1) คณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

  2)  คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 

  3)  คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

  4)  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

  5)  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต 

  โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 การประชุมคณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการน�าระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน Application  

และ Line ในระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู) มาปรับใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้าน 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของส�านกังาน ป.ป.ท. และพจิารณาการประชาสมัพันธ์บทบาทภารกจิของส�านกังาน 

ป.ป.ท. และสร้างการรบัรูก้ารทจุรติประพฤติมชิอบให้แก่ประชาชน ผ่านรายการ “เปิดแฟ้มคดีทจุรติ ความจริงทีต้่องเปิดเผย”  

โดยการน�ากรณีศึกษาการชี้มูลความผิดคดีทุจริตต่าง ๆ ของส�านักงาน ป.ป.ท. มาน�าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 1)  สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด จ�านวน 421 สถานี 

 2)  YouTube ช่อง CHORSAARD CHANNAL 

 3)  วิทยุออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ฟังเพลิน” ระบบ iOS และ Anroid 

 4)  ถ่ายทอดสด ผ่านเว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด
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102) สำานกังาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยดีจิิทัล “ขบัเคล่ือนและบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (Chief Information Officer : CIO) ของส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ของส�านักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1  

ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 ซึง่ได้พจิารณาการด�าเนนิการด้านจดัหาระบบการประชมุ

ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ส�าหรับสนับสนุนการประชุมออนไลน์ และการประสาน

ความร่วมมือเพื่อขอใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ พร้อมทัง้ตดิตามสถานะการด�าเนนิงานการ

ใช้ระบบประชุมออนไลน์ ผ่าน ONE Conference การรับเรื่อง 

ร้องเรียนผ่านการให้บริการ Call Center 1206 แนวทาง 

การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และการด�าเนนิการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย  

พ.ศ. 2563 – 2565
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103) สำานกังาน ป.ป.ท. พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีงานป้องกนัการทจุริต พร้อมบรูณาการ 

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส

การทุจริตในระดับพื้นที่

 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต 

(ผ่านวีดิทัศน์) ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom cloud meetings 

โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน 90 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีง่านป้องกนัการทจุริตส่วนกลาง และส�านกังาน ปปท. 

เขต 1 – 9 จ�านวน 50 คน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ซ่ึงเป็นแกนน�าเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และสภาเด็ก 

และเยาวชนในแต่ละภาค และกรุงเทพมหานคร จ�านวน 40 คน โดยการบูรณาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริตในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่ประชาชน อันน�าไปสู่การม ี

ส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นท่ี เพื่อเป็นวิทยากรประจ�าหลักสูตรและขับเคลื่อน

หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท. ในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 

 1)  หลักสูตร “เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต” 

 2)  หลักสูตร “เครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการทุจริต” 

 3)  หลักสูตร “แกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการทุจริต” 

 รวมทัง้เป็นการพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และเฝ้าระวงัการทจุริตมากยิง่ขึน้ ตลอดจนน�าไปสูก่ารบรูณาการ

และสร้างความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องในการขับเคลือ่น 

การป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่  

โดยได ้ รับ เกียรติจากนายอุ ทิศ บัวศรี  รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผศ.ดร.  ดนุสรณ ์  กาญจนวงศ ์ 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ดร.ถวิลวดี  บุ รีกุล ผู ้อ� านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา  

สถาบันพระปกเกล ้า  นายอัฏฐพล ปุญญพัฒน ์ต รีภพ  

บริษัท แอจไจล์ เทคโนโลยี จ�ากัด นางฉวีวรรณ นิลวงศ ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ส�านักงาน ป.ป.ท. และนายธรรมโรจน์ เงาฉาย นักสืบสวน

สอบสวนช�านาญการพิเศษ ส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ ในหัวข ้อต ่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง 

กับการด�าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว

รายงานประจำาป ี2564156



104) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเทศนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการทำางาน” ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อขับเคล่ือนสู่องค์กร

คุณธรรม

 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใน

ฐานะหวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการจริยธรรม เพ่ือคณุภาพ

ชีวิต กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน 

ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ VDO 

Conference โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลาง และส�านักงาน ปปท. เขต 1 - 9 จ�านวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 จดัขึน้โดยศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุริต ส�านกังาน 

ป.ป.ท. เพ่ือให้บคุลากรสามารถน�าหลกัธรรมค�าสอนไปปรบัใช้

ในชีวิตประจ�าวันและชีวิตการท�างาน รวมถึงน�าหลักธรรมไป

พัฒนาในการด�าเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิด 

จากข้างใน โดยน�าคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

รวมทั้งพัฒนากลไกการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้

ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป ซ่ึงกิจกรรม 

ในครัง้น้ี เป็นการเทศนาธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกบัการท�างาน”  

โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย ์  

ดร. สมพงษ์ รตนว�โส
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105) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำาหนดให้อำานาจ 

กระทรวงการคลังกูเ้งนิเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคม 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เฝ้าระวังการใช้จ่าย 

งบประมาณ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล”

 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. น�าโดย นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. นางฉววีรรณ นลิวงศ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุม่งานเชีย่วชาญเฉพาะ 

ว่าที่ ร.ท. เจนรบ พละเดช ผู ้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กปก. และคณะฯ  

พร้อมด้วย ปปท. เขต 1 - 9 และคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท. เขต 1 - 9 ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้

อ�านาจกระทรวงการคลังกู ้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองอธิบดี 

กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการติดตามการด�าเนินโครงการดังกล่าว  

การประชุมจัดขึ้น ณ ห ้องประชุม ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย ์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ทั้งนี้ ปปท. เขต 1 - 9 ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ของกรมการพัฒนาชุมชน
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106) สำา นักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร ้างศักยภาพและความเข ้มแข็ง 

ในการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 วนัพฤหสับดทีี ่15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายภมิูวศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 

และความเข้มแข็งในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(ศปท.) ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ ระบบการประชมุทางไกลโปรแกรม Webex Meeting โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ประกอบ

ด้วยบุคลากรในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส�านักงาน ปปท. เขต 1-9 จ�านวน 50 คน 

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส�านักงาน ป.ป.ท. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และผลการด�าเนินงานในภาพรวมของส�านักงาน ป.ป.ท.  

และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�าแผนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานอันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท�าแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส�านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีการบรรยาย

ให้ความรู ้ เรื่อง “นโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ช. รวมไปถึงเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

โดยวิทยากรจากส�านักงาน ก.พ. และแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ถึงปี พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรจากกรมการศาสนา ตลอดจนการวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การจัดท�าแผนปฏิบัติการ โดย ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ นักวิชาการอิสระ
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107) สำานักงาน ป.ป.ท. รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคาร

สำานักงาน ปปท. เขต 6 จ.พิษณุโลก

 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มอบหมายให้นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้ารับมอบ 

และร่วมเป็นเกียรตใินพธิมีอบหนังสอือนญุาตให้ใช้ทีด่นิราชพสัดเุพ่ือสนับสนนุภารกจิของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมธนารักษ์ กับหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ จ�านวน 26 หน่วยงาน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุให้สามารถขับเคล่ือนภารกิจให้เป็นรูปธรรม 

โดยเรว็ และบรรลเุป้าประสงค์เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพ่ิมคณุภาพ

ชวีติทีด่ใีห้กับประชาชน โดยมพีลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดฯ และมอบหนงัสอื

อนุญาตฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 ส�าหรบัการมอบหนังสอือนญุาตให้ใช้ทีร่าชพัสดุในคร้ังนี ้ส�านกังาน ป.ป.ท. ได้รบัหนงัสืออนญุาตให้ใช้ทีร่าชพสัดุ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารส�านักงาน ปปท. เขต 6 และอาคารประกอบอื่นในเนื้อที่ จ�านวน 2 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา  

ณ จังหวัดพิษณุโลก
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108) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานเปิดการอบรมเพือ่พฒันาองค์ความรูด้้านการป้องกนัการทุจรติในภาครฐัเชงิรุก ภายใต้โครงการอบรมหลกัสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Webinar โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ�านวน 370 คน ประกอบด้วย  

ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั เจ้าหน้าท่ีงานป้องกนัการทจุรติจากส�านกังาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังาน 

ปปท. เขต 1 – 9

 โครงการฯ จัดขึ้นโดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ  

และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริต น�าองค์ความรู ้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถตอบ

สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ซ่ึงการอบรมในคร้ังนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการ

อภิปราย / เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การน�านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และการด�าเนินธุรกิจเอกชน 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดปัญหาการทุจรติในองค์กร” โดยได้รบัเกยีรตจิากอาจารย์กติต ิอนิทรกลุ ผูอ้�านวยการกองยทุธศาสตร์

และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจารย์พนา รัตนบรรณางกูร  

ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู ้อ�านวยการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

และประสบการณ์ 

 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” โดยได้รับ

เกียรติจากรองศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อ�านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เป็นวิทยากร ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก
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109) สำานักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิ บั ติงานบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยี 

Optical Character Recognition

 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยี
ด้านการแปลงรูปภาพเป็นตัวอักษร (Optical Character Recognition : 
OCR) ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ�านวน 
40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท.  
ส่วนกลาง และส�านักงาน ปปท. เขต 1 - 9 

110) สำานักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร

 วันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พันต�ารวจโท  
วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
รายละเอียดการขอรบัจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผูแ้ทนราษฎร ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์  
ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings ซึ่งมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  
เป็นประธานการประชุมฯ ท้ังนี้ เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
ส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
โดยมนีายกฤษณ์ กระแสเวส ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสนับสนุน
ข้อมูลประกอบการชี้แจง

 การอบรมในครัง้นี ้เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน ป.ป.ท. โดยกลุม่งานพฒันาบคุลากร และสมาคมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (สทด.) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปลงรูปภาพเป็นอักษร (Optical Character Recognition : OCR) 
ให้กับบุคลากรในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแปลงเอกสารจากกระดาษ เช่น ค�าร้อง 
ส�านวนคด ีสญัญา หนงัสอืหรือเอกสารต่างๆ ให้เป็นข้อมลูอตัโนมติัโดยไม่ต้องพิมพ์ นอกจากนี ้ยังมีการบรรยายในหวัข้อ 
“ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ ท่ีช่วยพัฒนากระบวนงานของส�านักงาน ป.ป.ท.” โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์  
ลัภนะก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอด 
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการท�างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถน�าองค์ความรู้และทักษะที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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111) โครงการ อบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 (รุ่น 3) 

 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. และภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ท.” ซึ่งมีข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน  

11 คน เข้าอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex 

Meetings โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับทิศทาง

การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ที่อยู่ในการก�ากับดูแล 

 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้ารับ 

การฝ ึกอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  

ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึง

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนมีทัศนคติต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีกิจกรรม

ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกภาคปฏบัิต ิการท�าส�านวน 

การไต่สวนข้อเท็จจริง การสัมมนาเพื่อประสานงาน 

ในกระบวนการยุติธรรม การฝึกทักษะการป้องกันตัว  

และการศึกษาดูงาน โดยได้เชิญวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ในสหสาขาวิชาต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้

สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
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112) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “ยิ่งทำางาน ยิ่งเจอโลกธรรม” 

ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต  

กิจกรรม “ฟังธรรม บ�ารุงศาสนา” ซ่ึงมีพระสุธีวชิรปฏิภาณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) และพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธี  

(สิทธิพล) ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บรรยายธรรมในหัวข้อ “ยิ่งท�างาน  

ยิ่งเจอโลกธรรม” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลาง และส�านักงาน ปปท. เขต 1 – 9 

จ�านวน 68 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  

โปรแกรม Cisco Webex Meetings 

 จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส�านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร 

และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดัส�านกังาน ป.ป.ท. ให้มคีวามรูค้วบคูค่ณุธรรม ตามหลกัธรรมศาสนา สามารถปฏบิตัตินโดยยึดหลัก

ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจากข้างใน ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ น�าแนวทาง

ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

113) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” (รุ่น 5) 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“สถานการณ์ นโยบาย ยทุธศาสตร์ชาต ิมาตรการแก้ไขปัญหาการทจุรติและภารกจิของส�านกังาน ป.ป.ท.” ซึง่มข้ีาราชการ

ของส�านักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 44 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
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114) สำานักงาน ป.ป.ท. เปิด “ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำานึก 

และยกระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานเปิดโครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทจุรติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ผูน้�าเยาวชนส่งเสรมิธรรมาภบิาล 

ต่อต้านการทุจริต” พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริต โดยมีผู้น�าเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาล

ต่อต้านการทุจริตจากทั่วประเทศ จ�านวน 450 คน เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล 

(VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings โอกาสนี ้นายประสาท พงษ์ศวิาภยั ประธานกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ได้ร่วมบรรยายพเิศษในหวัข้อ “การทจุรติในสงัคมไทย และมาตรการในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต” 

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อปลูกจิตส�านึก 

ให้เยาวชน ประชาชน และภาคต่ีาง ๆ  ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต มคีณุธรรมและจรยิธรรม ร่วมกันสร้างสงัคมให้โปร่งใส 

ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 

การทุจริต พร้อมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือชี้เบาะแสการทุจริต  

โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.และนายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมบรรยาย

เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ที่อยู่ในการก�ากับดูแล โดยจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระเบยีบ ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน รวมไปถงึกระบวนการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ตลอดจนมทีศันคติ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ การท�า

ส�านวน การไต่สวนข้อเท็จจริง การสัมมนาเพื่อประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การฝึกทักษะการป้องกันตัว  

และการศึกษาดูงาน รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์ ในสหสาขาวิชาต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้

แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ด้วย
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115) สำานกังาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU “บรูณาการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนนิงานของหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ป็นคูค้่าคูสั่ญญากบัหน่วยงานภาครัฐ”

 ส�านกังาน ป.ป.ท. โดยพนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาคเอกชน ทีเ่ป็นคูค้่าคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั” ผ่านการบนัทกึภาพ VDO ร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารสูงสดุของหน่วยงาน  

จ�านวน 9 องค์กร ได้แก่ ส�านกังาน ป.ป.ช. กรมบัญชกีลาง ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) เพ่ือใช้เป็นกลไก

ส�าคัญในการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ่งด�าเนินมาตรการ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกองค์กรได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินการป้องกันการทุจริต

แบบมีส่วนร่วม (Collaboration) ในหลากหลายมิติ โดยมีพลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ 

ป.ป.ช. และ นางสวุณา สวุรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามเป็นสักขพียานในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืดังกล่าว

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นโดยส�านักงาน ป.ป.ช. มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 1) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ 

การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมและก�ากับดูแลภาคเอกชน ในการพัฒนา

ต่อยอดกรอบการประเมิน ประเด็นการประเมินในลักษณะที่ไม่ซ�้าซ้อนกัน อย่างมีพัฒนาการแบบต่อเนื่องตามล�าดับขั้น 

เพื่อก�าหนดเป็นกรอบทิศทาง (Roadmap) และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบในการบูรณาการ 

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถผลักดันและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทย 2) ร่วมก�ากับ ติดตาม และเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู ่ค้าคู ่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  

ไปยังรัฐบาล ฝ่ายบริหาร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ 3) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู ้

ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับ

หน่วยงานภาครัฐให้สอดรับกับหลักจริยธรรมและบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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116) สำานักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการจริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต คร้ังท่ี 2 ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรม เพ่ือคุณภาพชีวิต กิจกรรม “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต”  

(ครั้งที่ 2) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings 

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส�านักงาน ปปท. เขต 1 – 9 จ�านวน 60 คน  

เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส�านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร 

และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดัส�านกังาน ป.ป.ท. ให้มคีวามรูค้วบคูค่ณุธรรม ตามหลกัธรรมศาสนา สามารถปฏบิตัตินโดยยึดหลัก

ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมท่ีเน้นกระบวนการระเบิดจากข้างใน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐชา คงณศิริ  

(ครหูม่อน) นกัพดูพฒันาศกัยภาพมนุษย์ จากบรษิทั ไชนิง่ ไลค์ สตาร์ จ�ากดั เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “THE POWER 

OF ONE” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน�าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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117)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม หารือการวางแนวทาง

ส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) 

ครั้งที่ 8/2564 ประจ�าเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom meetings เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทาง 

การด�าเนินงานตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

โดยมีกรรมการผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งติดตาม 

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. จ�านวน 5 คณะ ประกอบด้วย  

1) คณะอนกุรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ 2) คณะอนกุรรมการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม 3) คณะอนกุรรมการ

สร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 4) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายภาค

ประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และ 5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต

 นอกจากนี้แล้ว ยังได้ติดตามความคืบหน้าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถิติส�านวนคดีในความรับผิดชอบ 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าเดือนมิถุนายน 2564 รายงานการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น

ความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ ์

ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ร่าง)  

หลักการประเมินผล และรูปแบบของ 

ข ้อค�าถามการประเมินผลตามแผนย่อย 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง 

การปรบัองค์ประกอบคณะอนกุรรมการรณรงค์ 

ต่อต้านการทุจริต และคณะอนุกรรมการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในการต่อต้านการทุจริต

รายงานประจำาป ี2564168



118)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมออนไลน์ “ขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 

ประจำาปี 2564 (รุ่นที่ 1) ขยายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม 

รัฐธรรมนูญฯ

 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63  

ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุน่ที ่1) ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ทางไกล (Zoom meetings) โดยมีผู้แทนด้านการตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 300 คน เข้าร่วมฯ 

เพือ่สร้างความร่วมมอืและบูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวงัและปราบปรามการทจุรติ 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส�านึกที่ดีในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ต่อไป

 จัดขึ้นโดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเกิด

ความรูค้วามเข้าใจและเข้ามามส่ีวนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ ตลอดจนร่วมเฝ้าระวงัและแจ้งเบาะแส

กรณีพบเห็นการกระท�าอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ระบุให้ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก

การทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน และจัดให้มมีาตรการและกลไกทีม่ปีระสิทธภิาพ เพ่ือป้องกัน

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน 

เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 การอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงาน

ตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบและประเมิน เพื่อป้องกัน 

การทจุรติในหน่วยงาน” และ รศ.ดร. ปกป้อง ศรสีนทิ อาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บรรยาย

ในหัวข้อ “เจ้าหน้าท่ีรัฐกบัการสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัการทจุริต” ซ่ึงจะส่งผลให้ภาครฐัและ

ภาคประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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119)  สำานักงาน ป.ป.ท. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดำาเนินงาน “ด้านบริหารคดี”  

ประจำาปี 2564 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท.เป็นประธาน

เปิดโครงการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการบรหิารคดขีองส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน

ภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) โดยมีคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. พร้อมด้วยพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด

ส�านักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย ส�านักงาน ปปท. เขต 1 – 9 กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 กองอ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริต กองกฎหมาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 150 คน 

เข้าร่วมโครงการฯ 

 จัดขึ้นโดยกองบริหารคดี ส�านักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการด�าเนินงาน

ด้านการบรหิารคดขีองส�านกังาน ป.ป.ท. ให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ เป็นไปในทศิทางเดียวกนั โดยมุ่งเน้นกระบวนการ

ปฏิบัติงานการจัดเก็บสถิติคดี การติดตามส�านวนคดี การรายงานความคืบหน้าส�านวนคดี และการด�าเนินงานเพื่อ 

การบริหารจัดการสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีและการบริหารคดี ประกอบด้วย 1) การบรรยายในหัวข้อ 

“ความคาดหวังต ่อการด�าเนินคดีทุจริตในภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยประธานกรรมการ ป.ป.ท.  

และคณะกรรมการ ป.ป.ท. 2) การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการส�านวนคดี ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต พ.ศ. 2561” โดยนายกฤษณ์ กระแสเวส  

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 3) การชีแ้จงระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีาร และเง่ือนไข

ในการมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 โดยกองกฎหมาย และ 4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อก�าหนดแนวทางในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองบริหารคดี ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ ได้รับเกียรติจากนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการดังกล่าว
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120)  สำานักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำาเนินงานด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

 วันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพือ่เสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็การด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx Meeting) ซึ่งมีผู้แทนจาก 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรงุเทพมหานคร ทัง้ส่วนกลางและส�านกังาน

เขต จ�านวน 50 เขต เมอืงพทัยา รฐัวสิาหกิจ จ�านวน 51 หน่วยงาน องค์การมหาชน 

จ�านวน 55 หน่วยงาน และเจ ้าหน ้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. เข ้าร ่วมฯ  

จ�านวน 320 คน โดยมีนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  

“การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน”

 จดัขึน้โดยกองอ�านวยการต่อต้านการทุจรติ ส�านกังาน ป.ป.ท. เพ่ือเสรมิสร้างพฒันาองค์ความรู้และประสทิธภิาพ

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมธรรมาภิบาล การด�าเนินงานตามแผน

ปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในขณะเดยีวกันเพือ่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีอยูใ่นสังกัดหรือก�ากบัดูแลของส่วนราชการท่ีมกีารจัดต้ัง ศปท. 

ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

121)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัด “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63  

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล

 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ 

กระแสเวส ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิด  

“โครงการขบัเคลือ่นการรณรงค์ต่อต้านการทจุรติ ตามมาตรา 63 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560” ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุน่ที ่2) ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทางไกล  

(Zoom Meetings) โดยมเีจ้าหน้าทีก่ารเงนิ และพสัดจุากหน่วยงาน 

ภาครัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 300 คน 

เข้าร่วมโครงการฯ
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122)  สำานักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในฐานะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทจุริตแห่งชาติ เป็นประธานการประชมุพิจารณา

แนวทางการด�าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อพิจารณาปรับปรุง

แนวทางการตรวจสอบและการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

นายพฒุพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

 จัดขึ้นโดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเกิด

ความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส

กรณพีบเหน็การกระท�าอนัอาจก่อให้เกดิการทจุรติในภาครฐัให้เป็นไปตามมาตรา 63 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2560 ซ่ึงการเข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นนี้ได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  

“เจ้าหน้าทีร่ฐักบัการสนับสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันการทุจริต”และนางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกร

ช�านาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบด้านการเงิน 

และการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั เพือ่ป้องกนัการทจุรติในหน่วยงาน”

รายงานประจำาป ี2564172



123)  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนยีบตัรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

“วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3

 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบ

ประกาศนยีบตัรให้แก่ผูผ่้านการฝึกอบรมฯ ซึง่เป็นข้าราชการส�านกังาน ป.ป.ท. ท้ังจากส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จ�านวน 

11 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) 

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น จ�านวน 38 วัน โดยใช้การฝึกอบรม

ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย ภาควิชาการการฝึกภาคปฏิบัติท�าส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง การศึกษาดูงาน 

ในรูปแบบออนไลน์ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพ่ือศึกษาเรียนรู้และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ 

ในเรื่องการพิจารณาคดี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน 

ด้านการด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การศึกษาดูงาน 

ด้านกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้เทคนิคการใช้อาวุธปืน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริง กฎหมายและระเบียบ 

ท่ีเกีย่วข้องในการปฏบิตังิาน รวมทัง้สร้างทศันคตต่ิอการปฏบิติัหน้าที่

ท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิบาล 

และประมวลจริยธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านส�านวนคดีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 

อันจะน�าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น และศรัทธาของประชาชนต่อ

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไป
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124)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล คร้ังที่ 

4/2564 เร่งขบัเคล่ือนการบริหารจัดการรองรับการปฏบิตังิานผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Chief 

Information Officer : CIO) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการเทคโนโลยดิีจทิลั คร้ังที ่4/2564 

โดยมีนายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco 

Webex Meetings) ทัง้นี ้เพือ่พจิารณาการด�าเนนิการด้านงบประมาณในการจดัหาระบบการประชมุ

ออนไลน์ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับรองรับการประชมุท่ีมชีัน้ความลับ และการประชมุเรือ่งทัว่ไป 

รวมทั้ง พิจารณาการเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานประจำาป ี2564174



 จดัขึน้โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส�านกังาน ป.ป.ท. เพ่ือรับมอบแนวนโยบายจากผู้บริหารส�านกังาน ป.ป.ท. 
ในการเตรยีมความพร้อมเพือ่วางแผนกรอบการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และต่อยอดการท�างานเพือ่จัดท�า 
ค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทัง้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และร่วมกันวิเคราะห์ เสนอแนะมาตรการ แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
 เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวใจความส�าคญัตอนหนึง่ว่า “ส�านกังาน ป.ป.ท. เป็นกลไกของฝ่ายบรหิารฯ 
และเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐในการด�าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีความส�าคัญ
ทีส่ดุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติ คอื การรบัแจ้งเบาะแสจากประชาชนและภาคเีครอืข่าย ส�านกังาน ป.ป.ท. 
จะต้องท�าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการระงับยับยั้ง
ความไม่ถูกต้องหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน ป.ป.ท. ทุกท่าน ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งจุดแข็งของส�านักงาน ป.ป.ท. พัฒนาสานต่อและต่อยอดสิ่งดี ๆ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนเพื่อขับเคลื่อนส�านักงาน ป.ป.ท. อย่างเป็นระบบ ไปสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงาน
ของส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นกลไกแห่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง”

125)  สำานักงาน ป.ป.ท. กำาหนดกรอบทิศทางการดำาเนินงาน ประจำาปี 2565 ขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความเช่ือมั่นของประชาชน มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม

 วนัพธุที ่15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พันต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เร่ือง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมนีายภูมวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพุฒพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมน�าเสนอทศิทางการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน
สู่เป้าหมาย ณ ห้องรับรองส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน 400 คน เข้าร่วมโครงการฯ
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126)  สำานกังาน ป.ป.ท. ร่วมกบัผูแ้ทนภาคเอกชน-ประชาสังคม หารือและตดิตามการดำาเนนิ

งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) 

ครั้งที่ 9/2564 ประจ�าเดือนกันยายน 2564 โดยมีพันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. 

จ�านวน 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู ้

และนวัตกรรม 3) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

4) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และ  

5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และกรรมการผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบรุ ีและผ่านระบบประชมุออนไลน์โปรแกรม Zoom meetings ทัง้นี ้ทีป่ระชมุฯ ยงัได้ติดตามความคบืหน้า

ของข้อมูลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ สถติสิ�านวนคดีในความรบัผดิชอบของส�านกังาน ป.ป.ท. ประจ�าเดอืนกรกฎาคม 2564 

แนวโน้มค�ากล่าวหาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) และผลการประเมิน ITA ประจ�า

ปีงบประมาณ 2564
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127)  สำานกังาน ป.ป.ท. มอบประกาศนยีบตัรให้

แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพ

พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5

 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายพุฒิพงษ์  

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน 

ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. 

ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึก

อบรมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ท. ทั้งจากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค จ�านวน 44 คน และมอบผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)  

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น จ�านวน 48 วัน โดยใช้การฝึก

อบรมในรปูแบบออนไลน์ ซ่ึงหลกัสตูรดงักล่าวประกอบด้วย ภาควชิาการ การฝึกภาคปฏบิตัทิ�าส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ  

การศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาเรียนรู้และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรม  

การบริหารงานและระบบสารสนเทศงานคดีที่มีประสิทธิภาพของศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการเรียนรู้เทคนิคการใช้อาวุธปืน  

ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั และการพฒันาบคุลกิภาพ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิ และไต่สวนข้อเทจ็จรงิ กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิติังาน รวมทัง้สร้างทศันคติต่อการปฏบัิติ

หน้าที่ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน ป.ป.ท.  

ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการด�าเนินงานในด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
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128)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางข้อเสนอจัดต้ัง (ศปท.) 

ภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ 

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของรฐัวสิาหกจิ คร้ังที ่1/2564 ภายใต้การด�าเนนิงานของศนูย์อ�านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ 

นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ ผู้อ�านวยการ 

กลุ ่มงานอ�านวยการและก�ากับ ศปท. เข้าร่วมการประชุมฯ จ�านวน 40 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(Cisco Webex Meetings) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางรวบรวมข้อมูลและจัดท�าข้อเสนอในการจัดต้ัง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานในการ

ป้องกันและต่อต้านการทจุริต ทัง้นี ้เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิให้อยูภ่ายใต้กรอบธรรมาภบิาล 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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129)  สำานักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทาง

ขับเคล่ือนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประจำาปี 2565

 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  

นายกฤษณ์ กระแสเวส ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นประธานการประชุมเพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส�านักงาน ป.ป.ท. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐจาก ปปท. เขต 1-9 และกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จ�านวน 45 คน เข้าร่วมฯ 

ณ ห้องประชุมชั้น 28 ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) 

 จัดขึ้นโดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและเชือ่มโยง กบัแผนปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

และนโยบายของผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. โดยมุ่งเน้นระบบการป้องกันเชิงรุก การบูรณาการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์  

5 ปี เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้การติดอาวุธทางปัญญาให้กับ 

ภาคประชาชน เช่น การให้ความรู้แก่สภาต�าบลให้รู้เท่าทันการทุจริตและสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด

สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการน�าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (การบริหารจัดการแบบครบวงจร) โดยนายทศพร รัตนมาศทิพย์ 

กรรมการ สปท. 2) ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะการสอดส่องโครงการ โดยนายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ สปท.  

และ 3) แนวทางการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายภาคประชาชนในพืน้ที ่โดยนายสุรพศ์ัโยธิน บูรณานนท์ กรรมการ สปท.  

ตลอดจนรับทราบโครงการ/แผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมา เพื่อน�าไปสู่การปรับแนวทางและขับเคลื่อนการท�างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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130)  สำานักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายใต้การดำาเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564

 วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการ 

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 2 ส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ 

อ�าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (Cisco Webex Meetings) ซึง่มผู้ีแทนหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังาน ปปง. ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทัิล ส�านกังานศาลยตุธิรรม 

ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และจเร กอ.รมน. 

 การประชุมที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ศอตช.  

ประกอบด้วย 1) การติดตามข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ศอตช. 2) การติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการเกี่ยวกับ

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

3) การติดตามคดีส�าคัญ และ 4) การเร่งรัด ติดตามให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวกับ

เรื่องเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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131)  สำานักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาความผิดกรณี

สถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 11/2564

 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การกระท�าความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามค�าสั่ง 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ประกอบค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2564  

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 11/2564 เพื่อพิจารณารายงานผลการด�าเนินงาน  

โดยมนีายชาญเชาวน์ ไชยานกิุจ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายภูมวิศิาล เกษมศขุ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กอ.รมน. กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ปปง. จเรต�ารวจ  

กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference System) ระบบ Cisco Webex Meetings

 การประชุมฯ ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ  

ได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการด�าเนินการของ

คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าความผดิกรณี

สถานที่เล ่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 8 

ให้นายกรัฐมนตรีทราบ รวมถึงพิจารณารายงาน

การจัดท�าประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลสถานที่

เ ล ่ นการพนันด ้ วย เทคโนโลยี สารสน เทศ  

(GIS DASHBOARD) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

การด�าเนนิงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่ำง ๆ 

ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1)  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตวันนี ้(วนัพธุที ่1 ตลุาคม 

2563) เวลา 08.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้  

พันต�ารวจโท งามพล บุญลิ่มเต็ง ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 1 เป็นผู้แทนวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  

ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2)  พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวาย

บังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีและ

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ส�านักงาน ป.ป.ท. น�าโดยนายประสาท 

พงษ์ศิวาภยั ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยพนัต�ารวจโท วนันพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 จากนั้นในเวลา 08.30 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และ

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

และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

รายงานประจำาป ี2564182



มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดง 

ความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุอนัล้นพ้น

หาที่สุดมิได้ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม

พิธีดังกล่าว

4)  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2563

 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายภมูวิศิาล  

เกษมศขุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทน

ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว  

(รัชกาลที่ 6) เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ 

สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

3)  พิ ธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.  

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. วางพวงมาลา  

เ นื่ อ ง ใ น วั นคล ้ า ย วั น ส ว ร รคตพระบาทสม เ ด็ จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 110 ปี 

เ พื่ อ แ ส ด ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี แ ล ะ น ้ อ ม ร� า ลึ ก ใ น 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้  

ณ พระบรมราชานสุรณ์ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 183



5)  ร่วมพธีิทำาบญุตกับาตรพระสงฆ์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) น�าโดยนายประสาท  

พงษ์ศวิาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายพุฒพิงษ์ เลิศสถติย์ รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการ ป.ป.ท. นางวิจิตรา จ�านรรจ์สิริ ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ  

และนางสาวณฐพร สทิธชิยั ผูอ้�านวยการกองบรหิารคดี ร่วมพิธที�าบญุตักบาตรพระสงฆ์ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  

และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 ต่อจากนัน้ในเวลา 08.30 น. นายประสาท พงษ์ศวิาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 

พร้อมด้วยนายพุฒพิงษ์ เลศิสถติย์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. และข้าราชการ

ในสังกัดส�านักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ

อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รายงานประจำาป ี2564184



6)  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  

สืบสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  

และน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธิคณุวรีกษตัรย์ิผูก้อบกูเ้อกราช ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 

วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ

7)  พิธีวางพุ ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2564

 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  

ที่ลานพลับพลา-มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
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8)  พธีิวางพุม่ดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

วันที่ 6 เมษายน 2564

 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ 

เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตเพ่ือแสดงความจงรักภกัดี และน้อมร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานาคร

9)  พิ ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2564

 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย ์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู ้แทนส�านักงาน ป.ป.ท.  

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานประจำาป ี2564186



10)  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

พร ะบาทสม เด็ จพร ะปร เมนทร 

มหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธิบดนิทร 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นายภมูวิิศาล  

เกษมศุข รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทน 

ส�านกังาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ เชิงสะพานพระราม 8 

กรุงเทพมหานคร

11)  พธีิวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระสยาม

เทวมหามกุฎวิทยมหาราช วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระสยามเทวมหามกฎุวิทยมหาราช เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต  

วันพุธท่ี 1 ตุลาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มอบหมายให้ นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู ้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
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12)  กิจกรรมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคณุ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

โดยได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เมื่อวันพุธที่  

13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 28 

ส�านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค น�าโดยพันต�ารวจโท 

วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีฯ พร้อมทั้ง

ยืนสงบนิ่ ง  เป ็น เวลา 89 วินาที  เพื่ อน ้อมร� าลึก ใน 

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

13)  พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564

 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข  

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ท. วางพวงมาลา  

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

รัชกาลท่ี 5 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รายงานประจำาป ี2564188



ส่วนที่

รายงานการเงิน

ของสำานักงาน ป.ป.ท.

3
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  รายงานการเงินของส�านักงาน ป.ป.ท.
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(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,729,920.50 4,720,441.86

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 2,484,154.13 2,480,561.13

วัสดุคงเหลือ 3,208,231.83 2,528,880.26

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 120,821.89 111,561.64

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,543,128.35 9,841,444.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 123,544,903.21 127,952,503.13

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 9,057,778.87 8,841,556.20

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 132,602,682.08 136,794,059.33

รวมสินทรัพย์ 142,145,810.43 146,635,504.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาป ี2564190



(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ 2564 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 12,857,753.53 29,472,163.85

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 9 1,324.52 1,955.03

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 10 1,362,063.22 1,752,535.04

เงินรับฝากระยะสั้น 11 2,152,620.50 2,746,328.50

รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,373,761.77 33,972,982.42

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 12 992,775.64 2,270,344.37

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00 1,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,492,775.64 3,770,344.37

รวมหนี้สิน 18,866,537.41 37,743,326.79

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 123,279,273.02 108,892,177.43

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 123,279,273.02 108,892,177.43

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 142,145,810.43 146,635,504.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ 2564 2563

รำยได้

รายได้จากงบประมาณ 15 590,402,362.17 602,571,328.33

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 16 1,277,568.73 1,202,461.48

รวมรำยได้ 591,679,930.90 603,773,789.81

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 345,625,489.16 322,215,927.22

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 18 24,375,731.94 20,905,385.49

ค่าตอบแทน 19 13,263,849.99 13,613,161.39

ค่าใช้สอย 20 140,206,585.90 149,768,234.66

ค่าวัสดุ 21 5,305,468.29 4,716,776.91

ค่าสาธารณูปโภค 22 10,325,119.50 10,473,050.54

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 23 28,190,590.53 21,234,413.35

ค่าใช้จ่ายอื่น 24 10,000,000.00 10,000,000.00

รวมค่ำใช้จ่ำย 577,292,835.31 552,926,949.56

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 14,387,095.59 50,846,840.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาป ี2564192



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ รำยได้สูง/(ต�่ำ)
กว่ำค่ำใช้จ่ำย

สะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 58,126,695.99 58,126,695.99

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน (81,358.81) (81,358.81)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 - หลังกำรปรับปรุง 58,045,337.18 58,045,337.18

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 50,846,840.25 50,846,840.25

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

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

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2564

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 14,387,095.59 14,387,095.59

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 123,279,273.02 123,279,273.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 เป็นส่วนราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรม ต่อมาเมือ่วันที ่29  

เมษายน 2559 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559 โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค 

ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีส�านักงานเขตพื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก  

จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ ดังนี้

(1) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมตลอดทัง้สนบัสนนุ

และอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

(2)  ประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4)  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

(5)  จดัให้มหีรอืให้ความร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ในการศกึษาอบรมและพัฒนาความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต

(6)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมาย

รายงานประจำาป ี2564194



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 514,616,400.00 บาท ในระหว่างปีส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ซ่ึงส�านักงบประมาณได้จัดสรร 
งบบุคลากรให้เพิ่มเติม จ�านวน 26,802,000.00 บาท และกรมบัญชีกลางได้โอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ 
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้างบบุคลากร จ�านวน 538,692.35 บาท ท�าให้
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั
ได้รับการจัดสรร จ�านวนทั้งสิ้น 541,957,092.35 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 553,077,874.71 บาท)  
โดยจ�าแนกเป็นงบลงทุน จ�านวน 37,061,499.00 บาท และงบประจ�า จ�านวน 504,895,593.35 บาท เพื่อใช้จ่าย 
ในแผนงานบคุลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครฐั แผนงานบรูณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานระดับกรมมีหน่วยงานระดับ
หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดจ�านวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมิภาค และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 1 แห่ง  
ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่าย 
ดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานและไม่มกีารจดัท�ารายงานการเงินแยกกัน รายการบญัชีของหน่วยเบกิจ่ายทกุแห่ง
จึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐว่า “ส�านักงาน”

หมำยเหตุ 2  เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

รายงานการเงินของส�านักงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
รายการทีป่รากฏในรายงานการเงนิฉบับนีเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐัทีก่ระทรวง
การคลังประกาศใช้

รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
รายงานการเงนิของส�านักงาน ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานตามมาตรฐานการบญัชีภาครฐัรวมรายการบญัชี

ทีเ่กิดขึน้ทัง้ทีห่น่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภมูภิาคทีอ่ยูภ่ายใต้สงักดัของส�านกังาน ไม่ว่ารายการดงักล่าว
จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่ส�านักงานมีอ�านาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย 
รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต ้
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้ส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล 
ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ส�านักงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงานเอง
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หมำยเหตุ 3  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครัฐฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ ดงันี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เร่ิม

หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ

ต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564

ฝ่ายบรหิารเชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครัฐดังกล่าวข้างต้น จะไม่มผีลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ ส�านักงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

  เงนิทดรองราชการ คอื เงนิทีส่�านกังานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนนิ

งานของส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงิน

ทดรองราชการจะเป็นยอดคงท่ีตามวงเงนิท่ีได้รับอนมุติั เมือ่ส�านกังานใช้จ่ายเงนิทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลกัฐาน

การจ่ายเพือ่เบกิเงนิงบประมาณมาชดใช้เงนิทดรองราชการ ส�านกังานจะบันทกึรบัรูเ้งินทดรองราชการเมือ่ได้รบัเงนิควบคู่

ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

  รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด 

ในจ�านวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยส�าคัญ

รายงานประจำาป ี2564196
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หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ (ต่อ)

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

  เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ส�านักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ส�านักงานจะรับรู้เงินฝาก

คลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

4.2  ลูกหนี้เงินยืม

  ลูกหนีเ้งนิยมื หมายถงึ ลกูหนีภ้ายในส�านกังานกรณใีห้ข้าราชการ พนักงาน หรอืเจ้าหน้าทีย่มืเงนิไปใช้จ่าย

ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบ้ีย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับ 

โดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

4.3  รายได้ค้างรับ

  รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของส�านักงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับช�าระเงิน เช่นรายได้ค้างรับ

จากกรมบัญชีกลาง รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ ส�านักงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงรายการ

ในลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.4  วัสดุคงเหลือ

  วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ส�านักงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีส�านักงานมีกรรมสิทธ์ิ

และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงราคาทุน

  ส�านักงานแสดงรายการอาคาร และอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

  ส�านักงานรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต�่าต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  

ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต�่า ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

  ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู ่ในสภาพ 

และสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย

ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

  ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน ์

ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน
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หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ (ต่อ)

4.5  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

  ต้นทุนท่ีเกดิข้ึนในภายหลงั ต้นทุนในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชี

ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง 

น่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้น 

ในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง  

ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562  

เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ดังนี้

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น/ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10-15 ปี

อาคารส�านักงาน 25 ปี

สิ่งปลูกสร้าง 15 ปี

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3-12 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8-10 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5-10 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6-10 ปี

ครุภัณฑ์ส�ารวจ 5 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน ได้แก่ ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมถงึระบบงาน

ต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยส�านักงานมีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่า

หนึ่งปี ส�านักงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

  ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินค�านวณ

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

รายงานประจำาป ี2564198
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4.7  รายได้รอการรับรู้

  รายได้รอการรับรู้ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส�านักงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ

ระหว่างประเทศ หรอืบคุคลใด ๆ  เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเงนิหรอืสนิทรพัย์

รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ส�านักงานไว้ใช้ในการด�าเนินงานท่ีมีเง่ือนไขเป็นข้อจ�ากัดในการ ใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์นั้น 

ส�านักงานจะรบัรูเ้ป็นรายได้รอการรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิหรอืสนิทรพัย์ และทยอยตัดบญัชเีพือ่รบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วน

ของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ท่ีได้รบัความช่วยเหลือหรือบริจาค หรือรับรู้เป็นรายได้เมือ่ได้ปฏบิติัตามเง่ือนไขข้อจ�ากัด

ในการใช้จ่ายเงินนั้น 

4.8  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

   สัญญาเช่าด�าเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้ส�านักงานในฐานะผู้เช่า ส�านักงานรับรู้จ�านวนเงินที่จ่าย ตามสัญญาเช่า

ด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9  รายได้จากเงินงบประมาณ

  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

  (1)  กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของส�านักงาน เพ่ือน�าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของส�านักงานรับรู้ 

รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งค�าขอเบิกเงินกับคลัง

  (2)  กรณีท่ีเบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของส�านักงานโดยส�านักงาน 

ไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากคลัง

4.10  รายได้แผ่นดิน

  รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่ส�านักงานได้รับและจ�าต้องน�าส่งคลัง ส�านักงานรับรู้เงินรายได ้

แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่ส�านักงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้ 

ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน ส�านักงานจะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 

ไปเข้าบัญชีรายได้เผ่นดินรอน�าส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่ส�านักงานจะต้องน�าเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค หมายถึง รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ได้รับนอกเหนือจากการ

อดุหนุนจากหน่วยงานภาครฐั ส�านกังานจะรับรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้รบัเงนิหรอืสนิทรพัย์ยกเว้นกรณทีีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ากัด

ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์ จะรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ และทยอยรับรู ้

เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก�าหนด
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4.12  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา บ�าเหน็จบ�านาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น ส�านักงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดข้ึน 

และแสดงรายการดงักล่าวในงบเสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของส�านกังาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายบคุลากรประเภท

ต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.13 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน หมายถงึ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพือ่การด�าเนินงานของส�านกังาน เช่น ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ส�านักงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น และ แสดงรายการ 

ดังกล่าวในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของส�านักงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ประเภทต่าง ๆ 

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมำยเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 (หน่วย : บำท) 

2564 2563

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 1,500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 60,290.00 481,583.36

เงินฝากคลัง 2,169,630.50 2,738,858.50

รวม เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,729,920.50 4,720,441.86

เงินฝากสถาบันการเงิน จ�านวน 60,290.00 บาท ประกอบด้วย

 (หน่วย : บำท) 

2564 2563

ประเภทกระแสรายวัน

 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 60,290.00 481,583.36

รวม เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 60,290.00 481,583.36

รายงานประจำาป ี2564200
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เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่ส�านักงานมีไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง

เมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสดเงินฝากธนาคาร และใบส�าคัญที่เบิกจากเงิน

ทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย 

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่ส�านักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย  

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จ�านวน 2,169,630.50 บาท (ปี 2563 จ�านวน 2,738,858.50 บาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลัง

ข้างต้น เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพ่ือจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค ์

ที่ระบุไว้ในกฎหมาย อันเป็นท่ีมาของเงินฝากคลังนั้น ส�านักงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ของส�านักงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

(หน่วย : บำท)

2564 2563

เงินประกันสัญญา 2,152,620.50 2,721,693.50

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

เงินรับฝากอื่น  -  155.00

รวม เงินฝำกคลัง 2,169,630.50 2,738,858.50

หมำยเหตุ 6  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

 (หน่วย : บำท)

2564 2563

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,614,093.70 1,805,133.00

รายได้ค้างรับ 870,060.43 675,428.13

รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 2,484,154.13 2,480,561.13
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หมำยเหตุ 6  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น (ต่อ)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

 (หน่วย : บำท)

ลูกหนี้เงินยืม

ในงบประมำณ

ยังไม่ถึง

ก�ำหนดช�ำระ

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน 15 วัน

เกินก�ำหนดช�ำระ

เกินกว่ำ 15 วัน
รวม

2564 1,141,661.44 55,830.00 416,602.26 1,614,093.70

2563 1,534,193.00 34,200.00 236,740.00 1,805,133.00

รายได้ค้างรับ จ�านวน 870,060.43 บาท (ปี 2563 จ�านวน 675,428.13 บาท) ประกอบด้วย รายได้ค้างรับจาก

กรมบัญชีกลาง จ�านวน 868,735.91 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว 

และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ จ�านวน 1,324.52 บาท

รายงานประจำาป ี2564202
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บำท)

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

รำคำทุน

 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 6,473,293.64

 ซื้อเพิ่ม 400,000.00

 จากการโอนเปลี่ยนประเภท 5,056,766.60

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 11,930,060.24

 จากการโอนเปลี่ยนประเภท 3,088,959.40

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 15,019,019.64

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 

 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 795,718.63

 ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 1,955,637.36

 จากการโอนเปลี่ยนประเภท 337,148.05

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 3,088,504.04

 ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 2,769,489.32

 จากการโอนเปลี่ยนประเภท 103,247.41

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 5,961,240.77

มูลค่ำตำมบัญชี

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 8,841,556.20

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 9,057,778.87
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 9  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

(หน่วย : บำท)

2564 2563

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 1,324.52 1,955.03

รวม เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 1,324.52 1,955.03

หมำยเหตุ 10  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย : บำท)

2564 2563

 เจ้าหนี้อื่น 13,111.15  3,295.60

 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 469,474.47 629,198.96

 ใบส�าคัญค้างจ่าย 866,067.60 1,102,680.26

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 13,410.00 17,360.22

รวม เจ้ำหนี้อื่นระยะสั้น 1,362,063.22 1,752,535.04

หมำยเหตุ 11  เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บำท)
2564 2563

เงินประกันสัญญา 2,152,620.50 2,721,693.50

เงินรับฝากอื่น  - 24,635.00

รวม เงินรับฝำกระยะสั้น 2,152,620.50 2,746,328.50

หมำยเหตุ 12  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หน่วย : บำท)
2564 2563

สินทรัพย์จากการรับบริจาค 2,253,334.37 3,455,795.85

เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 17,010.00 17,010.00

 รวม 2,270,344.37 3,472,805.85

หัก  ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนอื่นและ

 บริจาคสินทรัพย์จากการรับบริจาค 1,277,568.73 1,202,461.48

รวม เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว 992,775.64 2,270,344.37

รายงานประจำาป ี2564206
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 14  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ส�านักงานมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องในคดีความต่าง ๆ ที่อาจ 

ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อรายงานการเงิน ดังนี้

คดีหมายเลขด�าที่ 2076/2557 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์จ�านวน 

2,483,000.00 บาท กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้อง

ปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าช้า เนือ่งจากเม่ือปี พ.ศ. 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อส�านกังานว่าพนกังานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบส�านวนคดีอาญาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท�าส�านวนไม่ครบถ้วน ปกปิดเอกสารส�าคัญในคดี  

เบิกความเท็จต่อศาลท�าให้บุตรชายและผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 51/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ว่าไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ไต่สวน 

ข้อเทจ็จรงิ ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาว่าส�านกังานไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดไีด้

ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด เรียกค่าเสียหายรวมจ�านวน 20,500,000.00 บาท 

ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขด�าที่ 1771/2558 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลาง เป็นทุนทรัพย์ จ�านวน 

10,000,000.00 บาท กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล  

ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ส�านักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เป็นจ�านวนเงิน 5,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่า 

จะช�าระเสร็จ และส�านักงานได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขด�าที่ บ.501/2558 ผู ้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องส�านักงานต่อศาลปกครองกลางว่า การกระท�าของ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นการกระท�าละเมิด เนื่องจากคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระท�าการทุจริตในภาครัฐ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี 

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้ส�านักงานจ่ายค่า

สนิไหมทดแทนให้แก่ผูฟ้้องคด ีจ�านวน 252,653.20 บาท และส�านกังานได้อทุธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าว ซึง่คดีอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

 คดีหมายเลขด�าที่ บ.234/2560 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพกิถอนค�าสัง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติทีล่งโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามค�าวนิจิฉยั

ชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหากศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท�าความผิด  

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

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 14  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

คดีหมายเลขด�าที่ 1601/2563 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่
ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระท�าละเมิด กรณีกระท�าผิดวินัยร้ายแรงและท�าให้ราชการได้รับความเสีย
หายในการจัดจ้างท�าวีดีทัศน์เป็นจ�านวนร้อยละ 80 ของค่าเสียหาย จ�านวน 13,000.00 บาท คิดเป็นจ�านวน 10,400.00 
บาท และให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคืนเงิน จ�านวน 10,400.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง
จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้อง ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

หมำยเหตุ 15  รายได้จากงบประมาณ

 (หน่วย : บำท)

2564 2563

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน

 รายได้จากงบบุคลากร 300,814,252.86 279,633,648.30

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 180,736,875.10 184,941,418.21

 รายได้จากงบลงทุน 10,141,349.68 42,430,693.83

 รายได้จากงบกลาง 50,758,926.46 45,322,619.03

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 12,935,285.17 12,885,427.50

 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (4,680,390.35) (4,931,052.44)

รวม รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน - สุทธิ 550,706,298.92 560,282,754.43

รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ 

 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ำยปีปัจจุบัน)

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 8,000,720.67 7,977,118.78

 รายได้จากงบลงทุน 31,351,138.58 34,311,455.12

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  344,204.00  -

รวม รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ 39,696,063.25 42,288,573.90

รวม รำยได้จำกงบประมำณ 590,402,362.17 602,571,328.33

รายงานประจำาป ี2564210



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 16  รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 

(หน่วย : บำท)

2564 2563

รายได้จากการรับบริจาค 1,277,568.73 1,202,461.48

รวม รำยได้จำกกำรอุดหนุนอื่นและบริจำค 1,277,568.73 1,202,461.48

หมำยเหตุ 17  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

(หน่วย : บำท)

2564 2563

เงินเดือน 298,137,851.19 276,534,724.72

ค่าล่วงเวลา 614,320.00 669,105.00

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,653,160.00 6,159,331.93

ค่ารักษาพยาบาล 14,654,297.01 13,849,479.34

เงินช่วยการศึกษาบุตร 1,098,695.75 1,453,222.00

เงินชดเชย กบข. 3,456,730.67 3,223,777.76

เงินสมทบ กบข. 5,185,096.00 4,835,666.64

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 136,800.00 183,791.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,320.00 9,092.00

ค่าเช่าบ้าน 14,118,152.12 13,804,862.80

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,558,066.42 1,492,874.03

รวม ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 345,625,489.16 322,215,927.22
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 18  ค่าบำาเหน็จบำานาญ  

(หน่วย : บำท)

2564 2563

บ�านาญ 20,099,954.03 16,047,607.29

เงินช่วยค่าครองชีพ 202,343.76 202,343.76

บ�าเหน็จ  - 1,331,080.00

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 2,400,000.00 1,800,000.00

ค่ารักษาพยาบาล 1,606,104.15 1,415,324.44

เงินช่วยการศึกษาบุตร 67,330.00 109,030.00

รวม ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 24,375,731.94 20,905,385.49

หมำยเหตุ 19  ค่าตอบแทน 

(หน่วย : บำท)

2564 2563

ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 8,302,777.32 8,258,936.39

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,480,911.00 1,855,625.00

ค่าตอบแทนอื่น 3,480,161.67 3,498,600.00

รวม ค่ำตอบแทน 13,263,849.99 13,613,161.39

รายงานประจำาป ี2564212



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 20  ค่าใช้สอย

   (หน่วย : บำท)

2564 2563

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 8,464,026.12 6,636,839.85

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 19,324,992.22 23,441,211.94

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 1,731,715.43 1,784,897.53

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 342,318.72 363,748.62

ค่าจ้างเหมาบริการ 18,264,387.29 22,273,152.15

ค่าธรรมเนียม  - 20,334.91

ค่าจ้างที่ปรึกษา  - 499,450.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 19,666,752.00 19,250,791.00

ค่าเช่า 67,789,636.61 68,723,308.23

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 889,680.35 2,296,407.98

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 171,183.67 30,001.34

ค่าประชาสัมพันธ์ 875,813.50 1,596,415.25

ค่าใช้สอยอื่น 2,686,079.99 2,851,675.86

รวม ค่ำใช้สอย 140,206,585.90 149,768,234.66

หมำยเหตุ 21  ค่าวัสดุ

(หน่วย : บำท)

2564 2563

ค่าวัสดุ 5,305,468.29 4,716,776.91

รวม ค่ำวัสดุ 5,305,468.29 4,716,776.91
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 22  ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บำท)

2564 2563

ค่าไฟฟ้า 5,306,849.14 5,445,103.47

ค่าประปา 153,735.40 93,644.08

ค่าโทรศัพท์ 2,055,234.33 2,089,163.69

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 747,247.13 762,495.70

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2,062,053.50 2,082,643.60

รวม ค่ำสำธำรณูปโภค 10,325,119.50 10,473,050.54

หมำยเหตุ 23  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

      (หน่วย : บำท)

2564 2563

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2,863,329.82 1,305,594.09

ครุภัณฑ์ 22,557,771.39 17,973,181.90

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,769,489.32 1,955,637.36

รวม ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 28,190,590.53 21,234,413.35

หมำยเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บำท)

2564 2563

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 10,000,000.00 10,000,000.00

รวม ค่ำใช้จ่ำยอื่น 10,000,000.00 10,000,000.00

รายงานประจำาป ี2564214



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 25  การจัดประเภทรายการใหม่

ในงวดบัญชีปี 2564 ส�านักงานได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ โดยจัด

ประเภทรายการให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 การจัดประเภท 

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการแสดงรายการในรายงานการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น  

เพื่อให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในรายงานการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

ส�านักงานจึงได้จัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่องบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ดังนี้

 (หน่วย : บำท)

ก่อนจัดประเภทใหม่ เพิ่ม/(ลด) หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

ค่ำใช้จ่ำย

  ค่าใช้สอย 147,108,078.06 2,660,156.60 149,768,234.66

  ค่าวัสดุ 7,376,933.51 (2,660,156.60) 4,716,776.91
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

        รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
งบสุทธ ิ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

(กำรส�ำรองเงิน)

ใบสั่งซื้อ/
สัญญำ

เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ

ผลผลิต : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

 งบบุคลากร 304,763,392.35 - - 304,763,392.35 -

 งบด�าเนินงาน 14,462,200.00 - - 14,294,890.96 167,309.04

รวม 319,225,592.35 - - 319,058,283.31 167,309.04

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

 งบด�าเนินงาน 167,729,101.00 - 8,839.01 165,497,969.88 2,222,292.11

 งบลงทุน 37,061,499.00 - 24,755,900.00 12,301,549.68 4,049.32

 งบรายจ่ายอื่น 83,600.00 - - 45,300.00 38,300.00

รวม 204,874,200.00 - 24,764,739.01 177,844,819.56 2,264,641.43

แผนงำน : บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงกำร : เสริมสร้ำง พัฒนำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 7,000,000.00 - - 2,298,265.86 4,701,734.14 

 งบรายจ่ายอื่น 7,739,300.00 - - 1,391,904.95 6,347,395.05 

รวม 14,739,300.00 - - 3,690,170.81 11,049,129.19 

แผนงำน : บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงกำร : พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล

 งบรายจ่ายอื่น 3,118,000.00 - - 1,115,481.00 2,002,519.00

รวม 3,118,000.00 - - 1,115,481.00 2,002,519.00

รวมทั้งสิ้น 541,957,092.35 - 24,764,739.01 501,708,754.68 15,483,598.66

รายงานประจำาป ี2564216



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

        รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

        เงินงบประมาณเบิกแทนกัน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
งบสุทธ ิ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

(กำรส�ำรองเงิน)

ใบสั่งซื้อ/
สัญญำ

เบิกจ่ำย คงเหลือ

ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

แผนงำน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลด้ำนควำมมั่นคง

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

รวม 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แผนงำน : ยุทธศำสตร์สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ

ผลผลิต : โครงกำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกิน

 งบด�าเนินงาน 144,738.24 - - 144,738.24 -

รวม 144,738.24 - - 144,738.24 -

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ

แผนงำน : ยุทธศำสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

ผลผลิต : ขับเคลื่อนนโยบำย แผนและมำตรกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดิน

 งบด�าเนินงาน 69,585.00 - - 69,585.00 -

รวม 69,585.00 - - 69,585.00 -

รวมทั้งสิ้น 10,214,323.24 - - 10,214,323.24 -
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

        รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี  

        ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
ใบสั่งซื้อ/
สัญญำ

เบิกจ่ำย คงเหลือ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 258,500.00 258,500.00 -

 งบลงทุน 12,824,900.00 12,824,900.00 -

รวม 13,083,400.00 13,083,400.00 -

รายงานประจำาป ี2564218



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

         รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
งบสุทธ ิ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

(กำรส�ำรองเงิน)

ใบสั่งซื้อ/
สัญญำ

เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ

ผลผลิต : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

 งบบุคลากร 282,684,474.71 - - 282,684,474.71 -

 งบด�าเนินงาน 14,082,700.00 - - 14,007,327.74 75,372.26

รวม 296,767,174.71 - - 296,691,802.45 75,372.26

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 173,028,489.00 - 258,500.00 171,627,486.53 1,142,502.47

 งบลงทุน 42,704,611.00 - 9,302,900.00 33,292,832.41 108,878.59

 งบรายจ่ายอื่น 466,600.00 - - 442,379.94 24,220.06

รวม 216,199,700.00 - 9,561,400.00 205,362,698.88 1,275,601.12

แผนงำน : บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงกำร : เสริมสร้ำง พัฒนำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 2,650,000.00 - - 1,228,368.18 1,421,631.82 

 งบลงทุน 34,074,000.00 - 3,522,000.00 30,499,000.00 53,000.00

 งบรายจ่ายอื่น 2,380,000.00 - - 2,245,780.50 134,219.50 

รวม 39,104,000.00 - 3,522,000.00 33,973,148.68 1,608,851.32 

แผนงำน : บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงกำร : พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล

 งบด�าเนินงาน 1,007,000.00 - - 247,230.00 759,770.00

รวม 1,007,000.00 - - 247,230.00 759,770.00

รวมทั้งสิ้น 553,077,874.71 - 13,083,400.00 536,274,880.01 3,719,594.70
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

        รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

        เงินงบประมาณเบิกแทนกัน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
งบสุทธ ิ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี

(กำรส�ำรองเงิน)

ใบสั่งซื้อ/
สัญญำ

เบิกจ่ำย คงเหลือ

ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

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

รวม 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แผนงำน : ยุทธศำสตร์สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ

ผลผลิต : โครงกำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกิน

งบด�าเนินงาน 6,975.00 - - 6,975.00 -

รวม 6,975.00 - - 6,975.00 -

รวมทั้งสิ้น 10,006,975.00 - - 10,006,975.00 -

รายงานประจำาป ี2564220



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

        รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี   

        ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บำท)

รำยกำร
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่ำย คงเหลือ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 266,477.40 266,477.40 -

 งบลงทุน 10,867,600.00 10,512,493.92 355,106.08

รวม 11,134,077.40 10,778,971.32 355,106.08

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบลงทุน 5,991,011.20 5,991,011.20 -

รวม 5,991,011.20 5,991,011.20 -
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 26  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

        รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี   

        ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

แผนงำน : บริหำรงำนยุติธรรม

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 382,500.00 - 382,500.00

รวม 382,500.00 - 382,500.00

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผลผลิต : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 งบด�าเนินงาน 499,450.00 499,450.00 -

รวม 499,450.00 499,450.00 -

รวมทั้งสิ้น 18,007,038.60 17,269,432.52 737,606.08

 ยอดคงเหลอืเงินงบประมาณกนัไว้เบิกเหลือ่มปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 737,606.08 บาท ส�านกังาน

มิได้ขอท�าความตกลงกบักรมบัญชกีลาง เพือ่กันเงนิไว้เบกิเหลือ่มปีและขอขยายเวลาเบกิจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณส่วนนี้ จึงเป็นอันพับตกไป

รายงานประจำาป ี2564222



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมำยเหตุ 27  รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย : บำท)

2564 2563

รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 272,678.84 762,056.12

รวมรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 272,678.84 762,056.12

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง -          (6.00)

รำยได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 272,678.84 762,050.12

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (273,309.35) (760,189.62)

รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง (630.51) 1,860.50

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังปีก่อน 1,955.03 94.53

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (1,324.52)   (1,955.03.)

รำยกำรรำยได้แผ่นดินสุทธิ - -

รำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี

รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น 342.00         96.00

รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 18,000.00 27,000.00

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 600.00            -

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 3,093.40 7,780.28

รายได้จากค่าปรับอื่น 27,318.00 562,158.15

รายได้เงินเหลือจ่าย 223,211.44 146,021.69

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 114.00 19,000.00

รวมรำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี 272,678.84 762,056.12

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 223



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

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลคลองเกลือ 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร. 0 2502 6670 – 80 

โทรสาร 0 2502 6132 

เว็บไซต์ www.pacc.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ

(The Complaint Center for Foreign Investors)

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 1

เลขที ่22/25 ถนนนเรศวร ตำาบลประตชูยั อำาเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 2

สาขา 1 เลขที่ 99/88 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

โทร. 0 3300 4537-8 โทรสาร 0 3313 8384

สาขา 2 เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

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

ติดต่อส�ำนักงำน 

ป.ป.ท.



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 3

 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 118 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำาบลโคกกรวด

อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 4

 อาคาร ปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 5

 เลขที่ 99/5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำาบลช้างเผือก

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 6

 เลขที่ 723/13 - 17 ถนนพิชัยสงคราม ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 7

เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ตำาบลพระประโทน อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 8

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

ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

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

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 9

เลขที่ 116 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลควนลัง อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

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




