
ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เรื่อง  โครงสร้างการจดัองคก์รในการด าเนนิงาน  สรปุอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ 

วิธีการด าเนินงาน  และสถานที่ตดิตอ่เพื่อขอรับขอ้มูลขา่วสาร   
พ.ศ.  2564 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
จะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจึงประกาศโครงสร้างการจัดองค์กร
ในการด าเนินงาน  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ  วิธีการด าเนินงานและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล
ข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอ านาจหน้าที่  
โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

  ๑.๑ อ านาจหน้าที่ 
   ๑.๑.๑ ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
แต่งตั้ง  รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการอื่น 

   ๑.๑.๒ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  และไต่สวนข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.๑.๓ อ านวยการ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลมาตรการป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ๑.๑.๔ จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย  มาตรการ  แผนพัฒนาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

   ๑.๑.๕ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๑.๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



   ๑.๑.๗ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ๑.๒ โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการด าเนินงาน 
   ๑.๒.๑ ส านักงานเลขาธิการ 
   ๑.๒.๒ กองกฎหมาย 
   ๑.๒.๓ กองการต่างประเทศ 
   ๑.๒.๔ กองบริหารคดี 
   ๑.๒.๕ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕ 
   ๑.๒.๖ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
   ๑.๒.๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ๑.๒.๘ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 
   ๑.๒.๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑.๒.๑๐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๑ - ๙ 
   ๑.๒.๑๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   ๑.๒.๑๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   ๑.๒.๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
ข้อ ๒ สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ  และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  มีดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่  
และอ านาจของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้รวมถึง 

   ๒.๑.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและปฏิบัติราชการทั่วไปของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ   
อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และงานรักษาความปลอดภัยของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑.๔ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



   ๒.๑.๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  
ความก้าวหน้า  และผลงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๒ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคบั  

และพัฒนากฎหมายที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมถึง 
การให้ค าปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๒.๒ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือให้มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
และข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแก่คณะกรรมการ   
ป.ป.ท. 

   ๒.๒.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับคดีแพ่ง  
คดีอาญาและคดีปกครอง  และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 

   ๒.๒.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับความเห็นแย้งกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่ง 
ไม่ฟ้องคดี  ไม่อุทธรณ์  หรือไม่ฎีกา  หรือถอนฟ้อง  ถอนอุทธรณ์  หรือถอนฎีกา  เสนอต่อคณะกรรมการ  
ป.ป.ท. 

   ๒.๒.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๓ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๓.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและการให้ความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   ๒.๓.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๔ กองบริหารคดี  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๔.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ  ป.ป.ท. 

้หนา   ๑๘
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   ๒.๔.๒ จัดท าสารบบคดีและศูนย์ข้อมลูคดี  และบริหารจัดการคดีเพ่ือสนับสนุนงาน 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมทั้งประมวลค าสั่งและมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และค า พิพากษา 
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๔.๓ รับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
หรือการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ   
และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๔.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการประมวลและวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียน  
สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ  และสถิติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคดี 

   ๒.๔.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๕ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร  ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๕.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
ในภาครัฐ  หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
อันเนื่องมาจากการกระท าทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส่งเรื่องให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

   ๒.๕.๒ ประสานงานและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ๒.๕.๓ ติดตามและประเมินผลการด าเนินคดีและการด าเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๒.๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๖ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๖.๑ ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดนโยบาย  มาตรการ  และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ๒.๖.๒ ศึกษาและพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ   
   ๒.๖.๓ พัฒนาและเสนอแนะรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งประสาน  สนับสนุน  
และติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะดังกล่าว 
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   ๒.๖.๔ ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม  
ประสานความร่วมมือ  และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 

   ๒.๖.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๗.๑ เสนอแนะการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๗.๒ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๗.๓ เสนอแนะแนวนโยบายการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ 

   ๒.๗.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการประมวลสถิติอื่น  ๆ  ที่มิได้อยู่ในหน้าที่ 
และอ านาจของกองบริหารคดี  รวมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ  ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๗.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๘ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๘.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันเนื่องมาจากการกระท าทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส่งเรื่องให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด าเนินการ  
ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายพ้ืนที่หรือความผิดเดียวแต่กระท าหลายพ้ืนที่  หรือความผิด 
ที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในหลายหน่วยงาน  หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง 

   ๒.๘.๒ แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติ
หรือด าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน  และส่อไปในทางทุจริต 
ในภาครัฐ  หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

   ๒.๘.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการทุจริตในภาครัฐ  และเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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   ๒.๘.๔ ด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือคุ้มครอง 
ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ท าค าร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยค า  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐหรือบุคคลส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ  และการขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา 

   ๒.๘.๕ ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมาย 
ของศาลในคดีที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   

   ๒.๘.๖ ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุน  และประสานการด าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ 

   ๒.๘.๗ ติดตามและประเมินผลการด าเนินคดีและการด าเนินการทางวินัย 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๒.๘.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๙.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และให้บริการ
และสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  รวมทั้งจัดท าระบบการรับเรื่องร้องเรียนและ
รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
ในภาครัฐ  และจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๙.๒ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ของส านักงาน
คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั  และที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   ๒.๙.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๑๐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๑ - ๙  มีหน้าที่
และอ านาจในเขตพ้ืนที่ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑๐.๑ ด าเนินการเกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรียน  การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กระท าการทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  อันเนื่องมาจากการกระท าทุจริตในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
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   ๒.๑๐.๒ ประสานงานและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ 
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ๒.๑๐.๓ ติดตามและประเมินผลการด าเนินคดีและการด าเนินการทางวินัย 
กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๒.๑๐.๔ ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
   ๒.๑๐.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๑๑ ในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   

ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑๑.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และ 
การบัญชีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑๑.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๑๒ ในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑๒.๑ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑๒.๒ ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการภายในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑๒.๓ ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ  และหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

   ๒.๑๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๒.๑๓ ในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑๓.๑ เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   ๒.๑๓.๒ ประสานงาน  เร่งรัด  และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

   ๒.๑๓.๓ รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๑๓.๔ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
   ๒.๑๓.๕ ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการ 

ตาม  ๒.๑๓.๓  และ  ๒.๑๓.๔  และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๑๓.๖ ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
และการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๑๓.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส านักงาน  
ป.ป.ท.  ได้แก่ 

  ๓.๑ ส านักงานเลขาธิการ  ส านักงาน  ป.ป.ท.  ตั้งอยู่ที่  อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค  
เลขที่  99  หมู่ที่  4  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐  
โทรศัพท์  ๐  ๒๕๐๒  6670 - 80  โทรสาร  ๐  ๒๕๐๒  6132  เว็บไซต์  http://www.pacc.go.th 
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  ๓.๒ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๑  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  ๒๒/๒๕  ถนนนเรศวร  ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑๓๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๓๕๓๒  ๓๓๖5 - ๙  โทรสาร  ๐  ๓๕๓๒  ๓๓๗๐   

  ๓.๓ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๒  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  99/88  หมู่ที่  ๓  ถนนสุขุมวิท  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ๒๐00๐  
โทรศัพท์  ๐  ๓300  4537 - 8  โทรสาร  ๐  ๓313  ๘384   

  ๓.๔  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๓  ตั้งอยู่ที่  
บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  เลขที่  ๑๑๘  หมู่ที่  ๑๐  ถนนมิตรภาพ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๘๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๔๔๖  ๕๐๕3 - 4  โทรสาร  ๐  ๔๔๔๖  ๕๐๕๓   

  ๓.๕ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๔  ตั้งอยู่ที่  
อาคารปริ๊นซ์  ออฟฟิตเฟล็กค์  เลขที่  ๔/๓๓  ถนนหน้าเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๓๒๓  ๙๐๙๒ - ๓  โทรสาร  ๐  ๔๓๒๓  ๙๐๙๔   

  ๓.๖ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๕  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  99/5  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐3๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๕๓11  2802  โทรสาร  ๐  ๕๓11  2807   

  ๓.๗ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๖  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  ๗๒๓/๑๓-๑๗  ถนนพิชัยสงคราม  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐  ๕๕๓๐  ๔๑๑๗  โทรสาร  ๐  ๕๕๓๐  ๔๑๑๘   

  ๓.๘ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๗  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  ๔๔๕/๒  ถนนเทศา  ต าบลพระประโทน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐  ๓๔๒๗  ๒๓๓๘  โทรสาร  ๐  ๓๔๒๗  ๒๓๔๐   

  ๓.๙ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๘  ตั้งอยู่ที่  
อาคาร  พี.ซี.  ทาวเวอร์  ชั้น  ๒  เลขที่  ๙๑/๑  หมู่ที่  ๑  ถนนกาญจนวิถี  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๗๗๒๐  ๖๑๘๕ - ๖  โทรสาร  ๐  ๗๗๒๐  ๖๑๘๔ 

  ๓.๑๐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต  ๙  ตั้งอยู่ที่  
อาคารเลขที่  ๖๔๔,  ๖๔๖  หมู่ที่  ๓  ถนนสนามบิน  ต าบลควนลัง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
๙๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐  ๗๔๕๕  ๒๐๒๗ - ๘  โทรสาร  ๐  ๗๔๕๕  ๒๐๒๙ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พันต ารวจโท วนันพ  สมจนิตนากุล 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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