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สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ เชื่อมมั่น และศรัทธาในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

พันธกิจ
1. ตรวจสอบและไตสวนขอเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สรางคานิยมตอตานการทุจริต และปฏิบัติการเชิงรุกดานการปองกัน
3. สรางและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองคความรูตาง ๆ รวมถึงมาตรการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม

คานิยมรวม
1.
2.
3.
4.
5.

เชิดชูคุณธรรม
ตอตานการทุจริต
เปนมิตรกับคนดี
สุจริต โปรงใส
ทํางานเปนทีม
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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558
ภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) และ
อนุกรรมการดานการปราบปรามการทุจริตฯ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ใหปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการ (Road Map) ของ ศอตช. และ ศตช. ในการปองกันและปราบปรามเพื่อแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี/คสช. แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ภายใตกลยุทธการดําเนินงาน ดังนี้
1. กําหนดมาตรการดําเนินงานใหครอบคลุมสภาพปญหา
: แผนงาน 4 ป. (ปลูกจิตสํานึก/ปองกัน/ปราบปราม/ประชาสัมพันธ) โดยมุงเนนการบูรณาการอยาง
ประสานสอดคลองในทุกดาน
2. กําหนดกลไกการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ
: ภารกิจ ดา นการปราบปราม มอบหมายให ศอตช. เปนกลไกการขับ เคลื่อนหลัก (ทําหนาที่กํากับ
ติดตาม เรงรัด และควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการ)
3. มอบอํานาจในการปฏิบัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
: ใชคําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลว. 18 มิ.ย. 2557 และมาตรา 44 เปนกลไกและเครื่องมือในการ
ผลักดันสูผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานภายใตกลยุทธ ศอตช.
และ คตช. จึงกําหนดแผนปฏิบัติการ (Road Map) ในภารกิจ 3 ดาน ประกอบดวย
1. ภารกิจดานการปองกัน
๑.๑ มุงเนนบูรณาการภาคีเครือขายทุกภาคสวนเพื่อเฝาระวังการทุจริตใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหครอบคลุมทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐเพื่อประเมินคุณธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA))
๑.3 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการไตสวนขอเท็จจริงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ภารกิจดานการปองปราม
2.1 ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางปกครอง/วินัย
(1) การใชมาตรการทางปกครอง/วินัย ถือเปนอํานาจของผูบังคับบัญชา
(2) หากผูบังคับบัญชาไมบังคับใชถือเปนความผิดทางวินัย
(3) กําหนดกลไกแจงใหผูบังคับบัญชาทราบวาเปนความรับผิดชอบในหนาที่ของตน
๒.2 ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุก
(1) กรมสรรพากร : ตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่มีบุคคล หรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ตามมาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(2) กรมสรรพากร : ใชมาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากรตรวจสอบบุคคลผูมีเงินไดเสียภาษี
ครบถวนถูกตองหรือไม
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(3) เขาดําเนินการตรวจสอบเชิงรุกในรายคดี
2.๓ กระตุนผลักดันกลไกติดตามบังคับใช พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
(1) ประสานสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเชื่อมโยงคูมือสําหรับประชาชนจากทุกหนวยงานภาครัฐ จัดทํา
ศูนยขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
(2) มอบหมาย ศอตช. เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน กํากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติภายใต พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกฯ
(3) ตรวจสอบดําเนินการทางวินัย กรณีมีเรื่องรองเรียนไมปฏิบัติตามคูมือฯ
- แจงหนวยงานดําเนินการ/แกไข ใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือฯ
- ดําเนินการกับผูบังคับบัญชา กรณีละเลย/ละเวนการปฏิบัติตอขอรองเรียน
3. ภารกิจดานการปราบปราม
การตรวจสอบขอเท็จจริง และการไตสวนขอเท็จจริง
ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานดังกลาวอาทิ เชน
1. เกิดธรรมาภิบาลในสวนราชการ/หนวยงานภาครัฐ
: เกิดความตื่นตัวและรวมขับเคลื่อนมาตรการปองกัน/ปองปรามทั้งระบบ เชน หัวหนา คสช. มีคําสั่ง ที่
16/2558 ลว.15 พ.ค. 2558 เรื่องมาตรการแกปญหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการตรวจสอบและการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว จํานวน 45 ราย และคําสั่งที่ 19/2558 ลว. 25 มิ.ย. 2558 เรื่องแตงตั้ง
และใหเจาหนาที่ของรัฐดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อื่น จํานวน 71 ราย
2. เกิดการบูรณาการในกลไกแกไขปญหา
: เกิดการเชื่อมโยงภารกิจและแนวทางการทํางานรวมกันอยางประสานสอดคลองภายใตวัตถุประสงค
และเปาหมายเดียวกันที่มุงเนนการบรรเทาความเดื อดรอนและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน โดย
สํานักงาน ป.ป.ท. มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลงานที่สําคัญ ดังนี้
2.1 กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย (ชาวนา)
2.2การตรวจสอบกรณีการใชงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบสองสวางพลังงานแสงอาทิตย Solar cell
2.3 การตรวจสอบกรณีการทุจริตกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ ป 2555)
2.4 การตรวจสอบกรณีขาวหายจากคลังสินคา อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี
2.5 การตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการทองเที่ยว
2.6การตรวจสอบการบริหารงานโดยทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและการบริหารงานของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2.7การตรวจสอบความไมโปรงใสใน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องคการคาของ สกสค. และคุรุสภา
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แผนการดําเนินการที่สําคัญในอนาคต
๑. ภารกิจการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
๑.๑ มุงเนนบูรณาการภาคีเครือขายทุกภาคสวนเพื่อเฝาระวังการทุจริตใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหครอบคลุมทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐเพื่อประเมินคุณธรรมความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA))
๒. ภารกิจการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒.๑ เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการไตสวนขอเท็จจริงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๒ ผลักดันแนวทางการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐโดยใชมาตรการทางปกครอง (การ
ยาย/การพักราชการ) ดวยความรวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาดและเปนธรรมอยางตอเนื่อง
3. แผนงาน 4 ป. (ปลูกจิตสํานึก/ปองกัน/ปราบปราม/ประชาสัมพันธ) โดยมุงเนนการบูรณาการอยางประสาน
สอดคลองในทุกดาน
4. ภารกิจดานการปราบปราม มอบหมายให ศอตช. เปนกลไกการขับเคลื่อนหลัก (ทําหนาที่กํากับ ติดตาม
เรงรัด และควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการ)
5. ใชคําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลว. 18 มิ.ย. 2557 และมาตรา 44 เปนกลไกและเครื่องมือในการผลักดันสู
ผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานภายใตกลยุทธ ศอตช. และ คตช.
จึงกําหนดแผนปฏิบัติการ (Road Map) ในภารกิจ 3 ดาน ประกอบดว ย (1) ภารกิจดานการปองกั น
(2) ภารกิจดานการปองปราม (3) ภารกิจดานการปราบปราม

