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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  มีภารกิจเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขาธิการ 

(๒) กองการตางประเทศ 

(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔) สํานักคุมครองและปองกัน 

(๕) สํานกันโยบายและยุทธศาสตร 

(๖) - (๑๐)  สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕ 

(๑๑) - (๑๙)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  ๑ - ๙ 
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ขอ ๓ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  
และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางและหนวยงาน

ภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุม

ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุมงาน

กฎหมาย  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวของกับสํานักงาน  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและการตอบขอหารือดานกฎหมาย 
(๓) ดําเนินการทางคดีเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอความเห็นแยง 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ ๖ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน   

รวมตลอดทั้งงานอื่นใดอันเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น  

อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

ยานพาหนะ  และงานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลงาน

ของสํานักงาน 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๗ กองการตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  รวมทั้งใหบริการขอมูลสถิติในดานตาง  ๆ ของสํานักงาน 

(๒) เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลในดานตาง ๆ  ของสํานักงานและที่ เกี่ยวของกับ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักคุมครองและปองกัน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อคุมครองผูกลาวหา  ผูเสียหาย  ผูทําคํารอง  

ผูรองทุกขกลาวโทษ  ผูใหถอยคํา  หรือผูแจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  และการขอรับ

คาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 

(๒) ดําเนินการจัดระบบงานขาวเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย  มาตรการ  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกัน 

การทุจริตในภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๔) ประสานงาน  เผยแพร  และสนับสนุนใหมีการเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในเร่ือง 

ความซื่อสัตยสุจริตในองคกร  และบุคลากรในกลุมเปาหมายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 

(๓) เสนอแนะแนวนโยบายการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับนโยบาย 

และแผนงานของสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑  -  ๕  มีอํานาจหนาที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับ

การทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการรองทุกข

กลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต 

ในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเร่ืองใหดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง 
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(๒) ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  ๑ - ๙  มีอํานาจหนาที่ 
ในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนดดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับ
การทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการรองทุกข
กลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต 
ในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสงเร่ืองใหดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง 

(๒) ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารใน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต   

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐ 
(๔) สงเสริมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมพงษ  อมรวิวัฒน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  และระบุอํานาจ
หนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


