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 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการจัดตั้ง ศปท. ในสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยใหมีอำนาจหนาท่ีสำคัญ คือ เสนอแนะ 
แกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตขึ้นตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
สำนักงาน ป.ป.ท. 
 
 
 
 1. เสนอแนะแกเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เกี ่ยวกับการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
เสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 2. ประสานงาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. 
 3. รับขอรองเรียนเรื ่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่โดยมิชอบ 
ของขาราชการและเจาหนาท่ีในสำนักงาน ป.ป.ท. และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 5. ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามขอ 3 และขอ 4 และรวมมือ 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรมกับสวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. และการคุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
  

ความเปนมาของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.  

ภารกิจ/อำนาจหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. 
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 ในคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื ่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. น้ี 
 สำนักงาน ป.ป.ท. หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 
 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 เจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 
 ผูกลาวหา หมายความวา ผูซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทำการทุจริตในภาครัฐของ
เจาหนาท่ี หรือไดพบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาท่ี 
 เรื่องรองเรียน หมายความวา เรื่องรองเรียนหรือเรื่องที่มีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีกระทำการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 ทุจริตในภาครัฐ หมายความวา ทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบ 
 ทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตน 
มิไดมีตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได 
โดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 
 ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ
ทรัพยสินของแผนดิน 
 ศปท. หมายความวา ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 
 
 
 กรณีที่มีเรื่องรองเรียนเจาหนาท่ีวากระทำการทุจริตในภาครัฐ สามารถรองเรียนไดในชองทาง
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 ๑. สงเร่ืองรองเรียนเปนหนังสือไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
 2. ติดตอดวยตนเองท่ี ศปท. หรือสำนัก/กอง/ศูนยท่ีมาติดตอราชการ 
 3. รองเรียนผานทาง Email :  acoc@pacc.go.th  
 4. รองเรียนผานทางเว็บไซต www.pacc.go.th --> E-Service --> แจงเรื ่องรองเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.  
 5. รองเรียนผานทางสายดวน 120๖  
 
  

คำนิยาม 

ชองทางการรองเรียน 
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 กรณีที่ผูกลาวหาสงเรื่องรองเรียนเปนหนังสือหรือติดตอดวยตนเองนั้น หนังสือรองเรียนใหใช
ถอยคำสุภาพและควรมีสาระสำคัญอยางนอยดังตอไปน้ี  
 ๑. ช่ือ - สกุล ท่ีอยู และชองทางการติดตอถึงผูกลาวหา เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เปนตน  
 ๒. ช่ือ - สกุล ตำแหนง และสังกัดของเจาหนาท่ีซ่ึงถูกรองเรียน  
 ๓. รายละเอียดการกระทำที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
เก่ียวกับการกระทำดังกลาว  
 ๔. วัน เดือน ป และสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ  
 5. เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ (ถามี) เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล เปนตน 
 ทั้งนี ้ กรณีการรองเรียนที ่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการ 
เฉพาะรายท่ีปรากฏพฤติการณหรือพยานหลักฐานชัดแจงเทาน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

คำแนะนำการรองเรียน 
 

การรองเรียนควรมีรายละเอียดใหครบถวน ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือ - สกุล ท่ีอยู หรือเบอรโทรศัพทของผูกลาวหา 
2. ช่ือ - สกุล ตำแหนงและสังกัดของผูถูกกลาวหา 
3. รายละเอียดการกระทำที่เปนเหตุแหงการรองเรียน โดยบรรยายพฤติการณการกระทำความผิดตาม 
ขอกลาวหาอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงวัน เวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด  
พรอมระบุพยานหลักฐานหรืออางพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกลาวหารองเรียนวามี
อะไรบาง มีพยานบุคคลท่ีรูเห็นเหตุการณ หรือไม เปนผูใด อยางไร  

4. ควรกรอกรายละเอียดในสวนของ ช่ือ - สกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท และอีเมลของผูกลาวหาท่ีสามารถติดตอได
ใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการติดตอกลับในการยืนยันการกลาวหารองเรียน หรือเพื่อขอทราบขอเท็จจริง
เพ่ิมเติม หรือเพ่ือรายงานผลใหทราบ ซ่ึงขอมูลของผูกลาวหาจะถูกจัดเก็บเปนความลับ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีผูกลาวหาไมเปดเผย ชื่อ - สกุล หรือพฤติการณหรือพยานหลักฐานไมปรากฏชัดแจง จะถือวาเปน
บัตรสนเทหอาจไมรับดำเนินการใหได 
 
 

สาระสำคัญของหนังสือรองเรียน  
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ตัวอยางหนังสือรองเรียน 
 

เขียนท่ี      

วันท่ี      เดือน     พ.ศ.    

เร่ือง                                                            . 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 ขาพเจา         อายุ                 ป 

เช้ือชาติ    สัญชาติ     ศาสนา               

อาชีพ     ตำแหนง        

สังกัด/กลุมงาน      สำนัก/กอง     

กรม    กระทรวง        

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร       

 ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี                 หมูท่ี               หมูบาน             

ซอย    ถนน    ตำบล/แขวง     

อำเภอ/เขต    จังหวัด           รหัสไปรษณีย    

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได       

  ขอกลาวหา/รองเรียน นาย/นาง/นางสาว/ยศ  (ถามี)     

             

ตำแหนง             

สังกัด             

  โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมท้ังวัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ  ดังน้ี 
   (ใหระบุพฤติการณหรือขอเท็จจริงเทาท่ีทราบ)    
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  พยานหลักฐานท่ีประกอบการกลาวหา/รองเรียน        

            

             

 

     ลงช่ือ     ผูกลาวหา/ผูรองเรียน 

           (         ) 
 

(หมายเหตุ :  ขอมูลของผูกลาวหาจะถูกเก็บไวเปนความลับ) 

 

 
 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
 1. เมื่อมีการรองเรียนเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. จากชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปน
กรณีที่ผู รองเรียนมาติดตอดวยตนเองหรือสงเรื่องรองเรียนเปนหนังสือไปยัง ศปท. หรือสำนัก/กอง/ศูนย 
ท่ีมาติดตอราชการ  รองเรียนผานทางสายดวน 120๖, อีเมล acoc@pacc.go.th  หรือ www.pacc.go.th 
ซึ่งการรองเรียนดังกลาวมิไดเรียนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  ศปท. จะพิจารณาและทำความเห็น 
เสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาส่ังการภายใน 3 วันทำการ 
 2. กรณีมีการรองเรียนเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เปนหนังสือเรียนเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงานเลขาธิการลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณแลว  สำนักงานเลขาธิการจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
และทำความเห็นเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาส่ังการ 
 ท้ังน้ี สำนักงานเลขาธิการจะรายงานขอมูล สถิติ และความคืบหนาการดำเนินการไปยัง ศปท. 
ตามระยะเวลาและรูปแบบท่ี ศปท. กำหนด  
 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ติดตาม และรายงานผล 
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แผนภูมกิารจัดการเรื่องรองเรียนของ  
กลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศปท. เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที ่
- หากสำนัก/กอง/ศูนยอื ่นไดร ับเรื ่องรองเรียน 
จะตองสงเรื่องดังกลาวให ศปท. ดำเนินการตอไป 

- ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ ครม.  
ที ่ เก ี ่ยวข อง และทำความเห ็นเสนอ ลธ .ปปท .  
เพื่อพิจารณา 
- รายงานข อม ูล สถ ิต ิ และความค ืบหน าการ
ดำเนินการไปยัง ศปท. ตามที่ระยะเวลาและรูปแบบ
ที่ ศปท. กำหนด หรือเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ 

ผูกลาวหา 

ศปท. 

ลธ.ปปท. 

สลธ. 

ลธ.ปปท. 

www.pacc.co.th สายด%วน ๑๒๐๖ หนังสือรองเรียน/ 
Walk in (ศปท./สำนัก/กอง) 

หนังสือรองเรียน 
(สลธ.) acoc@pacc.go.th 


