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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ .ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีภารกิจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยการจัดทําข้อเสนอเก่ียวกับนโยบาย  
มาตรการ  และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กํากับและตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ  ติดตามและรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  แสวงหาข้อมูล
และรวบรวมพยานหลักฐาน  รวมท้ังไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระทําผิด 
ตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   
และบรรลุผลตามเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ  ป .ป .ท .  และรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แต่งตั้ง  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานธุรการอื่น   

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  และไต่สวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
การกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) อํานวยการ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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(๔) จัดทําข้อเสนอเก่ียวกับนโยบาย  มาตรการ  แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  เพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขาธิการ 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองการต่างประเทศ 
(๔) กองบริหารคดี 
(๕) - (๙)  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕ 
(๑๐) กองป้องกันการทจุริตในภาครัฐ 
(๑๑) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
(๑๒) กองอํานวยการต่อต้านการทุจริต 
(๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๔) - (๒๒)  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๑ - ๙ 
ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ให้มี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ให้มี 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ให้มี 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
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(๕) ประสานงาน   เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓ )  และ  (๔ )   
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม 
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติ มิชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
และการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ สํานักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ 
และอํานาจของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่และอํานาจดังกล่าวให้รวมถึง   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  
ยานพาหนะ  และงานรักษาความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  
และผลงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  และพัฒนา

กฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมถึงการให้คําปรึกษา 
และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหรือให้มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับเก่ียวกับ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแก่คณะกรรมการ  ป.ป.ท. 
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(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีปกครอง  
และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  รวมทั้ งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับความเห็นแย้งกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องคดี  ไม่อุทธรณ์  
หรือไม่ฎีกา  หรือถอนฟ้อง  ถอนอุทธรณ์  หรือถอนฎีกา  เสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท. 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองบริหารคดี  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  ป .ป .ท .  รวมทั้งติดตามผล 

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการ  ป.ป.ท. 
(๒) จัดทํ าสารบบคดีและศูน ย์ข้อ มูลคดี   และบ ริหารจัดการคดี เพื่ อสนับสนุนงาน 

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมท้ังประมวลคําสั่งและมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และคําพิพากษา 
ที่เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) รับเร่ืองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนหรือการกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทําการหรือเก่ียวข้องกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐ  และรายงานความคืบหน้า
ต่อผู้ร้องและผู้ที่เก่ียวข้อง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประมวลและวิเคราะห์สถิติเร่ืองร้องเรียน  สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ  
และสถิติอื่นที่เก่ียวข้องกับการบริหารคดี 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๑ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕  มีหน้าที่และอํานาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการหรือ
เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจาก
การกระทําทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเร่ือง 
ให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
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(๒)  ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อกําหนดนโยบาย  มาตรการ  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ศึกษาและพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ   
(๓) พัฒนาและเสนอแนะรูปแบบและวิธีการเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งประสาน  สนับสนุน  และติดตามผล 
การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะดังกล่าว 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม  ประสานความร่วมมือ  
และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

(๓) เสนอแนะแนวนโยบายการขอต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประมวลสถิติอื่น ๆ  ที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกองบริหารคดี  
รวมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองอํานวยการต่อต้านการทุจริต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการหรือ

เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
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หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจาก
การกระทําทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเร่ืองให้
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดําเนินการ  ในกรณีที่
ความผิดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายพื้นที่  หรือความผิดเดียวแต่กระทําหลายพื้นที่  หรือความผิดที่มีผู้เก่ียวข้อง
อยู่ในหลายหน่วยงาน  หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง 

(๒)  แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติหรือดําเนินงาน 
ที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน  และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ  หรือเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

(๓)  ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวการทุจริตในภาครัฐ  และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔)  ดําเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อคุ้มครองผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  
ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคํา  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ  
หรือบุคคลสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และการขอรับ
ค่าตอบแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

(๕)  ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาลในคดีที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   

(๖)  กํากับ  ติดตาม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ 

(๗)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และให้บริการและสนับสนุน
การใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  รวมทั้งจัดทําระบบการรับเร่ืองร้องเรียนและรวบรวม 
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  
และจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

(๒) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๖ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๑ - ๙  มีหน้าที่และอํานาจ
ในเขตพื้นที่ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการหรือ
เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจาก
การกระทําทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเร่ือง 
ให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๒) ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔) ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ ประกาศกระทรวงยุติธรรม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่ของสํานักงานป้องกัน   

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  ๑ - ๙  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศตามข้อ  ๑๖  
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญั ติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ .  ๒๕๕๑   
โดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่และอํานาจเพ่ิมขึ้น  
สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้ 
การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


