
ศนูยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต
�  ความเป็นมา
           จากปัญหาการทุจรติที�ผา่นมา มคีวามรุนแรงอยา่งต่อเนื�อง คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตไิดม้คีาํสั �งที� 
๖๙ /๒๕๕๗  เรื�องมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัที� ๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๗ ใหทุ้กสว่น
ราชการและหน่วยงานของรฐักําหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบใน
หน่วยงาน โดยมุง่การสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวงั เพื�อสกดักั 9นมใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบ รฐับาลไดเ้หน็ถงึความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ ซึ�ง
ไดก้ําหนดเป็นวาระแหง่ชาติ

โดยรฐับาลไดเ้สรมิสรา้งกลไกขบัเคลื�อนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ ขึ9นมา ๓ ระดบัคอื 
คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแหง่ชาต ิเป็นกลไกระดบันโยบาย มนีายกรฐัมนตร ี /หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาต ิเป็นประธาน  กรรมการจดัตั 9งศูนยอ์าํนวยการต่อตา้นการทุจรติแหง่ชาตใิหเ้ป็นกลไกขบัเคลื�อนภาพรวม
ประดบัประเทศ และกลไกระดบัปฏบิตักิาร  โดยการออกมาตรการเพิ�มประสทิธภิาพศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ 
ซึ�งประจาํอยูทุ่กสว่นราชการระดบักระทรวง หรอืเทยีบเทา่  ปัจจุบนัมจีาํนวน 35 ศูนย ์ใหเ้ป็นกลไกประสานงาน กํากบั 
ตดิตาม และรายงานผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบาย ขอ้สั �งการ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ กบั
หน่วยงานภายใตก้ํากบัทั 9งหมด ซึ�งไดแ้ก่หน่วยงานสว่นกลาง สว่นภมูภิาค สว่นทอ้งถิ�น รวมทั 9ง รฐัวสิาหกจิ และ
องคก์ารมหาชน โดยมสีาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เป็นกลไกขบัเคลื�อนประสาน 
กํากบั ตดิตามผลการปฏบิตังิานของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ ในฐานะที�สาํนกังาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแหง่ชาติ

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ มบีทบาท ภารกจิ  อํานาจหน้าที� ด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบ และด้านค ุ้มครองจริยธรรม ดงันี%



Anti-Corruption Operation Centre
���� Background

Since corruption has been a severe problem in Thailand, on 18 June 2014, the National Committee of 
Peace and Order (NCPO) issued an Order No.69/2014 on “Measures to Prevent Corruption and Misconduct” 
assigning all government and state agencies to define the measures and procedures to prevent and eliminate 
corruption and misconduct in their organisations. The order focused on building good governance at work and 
encouraging all relevant sectors to participate in inspecting and monitoring government activities in order to 
prevent corruption in the public sector. A strong focus on combating corruption is vital, the Royal Thai 
Government, therefore, held the war on corruption as a national agenda.

RTG has strengthened the 3 level mechanisms to prevent and eliminate corruption as follows; 
1. At the policy level: the National Anti-Corruption Committee chaired by the Prime Minister/Head of 

NCPO  
2. At the national level: the National Anti-Corruption Centre driving the overall domestic performance.
3. At the operational level: the Anti-Corruption Operation Centre established in all ministries or their 

equivalent which their efficiency have been significantly improved. 
Recently, there are 35 Anti-Corruption Operation Centres to coordinate, direct, monitor, and report 

agencies’ anti-corruption performance. These agencies are from central, regional and local as well as state 
enterprises and public organisations. PACC as the secretary to the National Anti-Corruption Committee is 
regarded as a mechanism to coordinate, direct and monitor the activities of Anti-Corruption Operation Centres’ 
operation.

Roles, missions and authorities of the Anti-Corruption Operation Centre to prevent and suppress 
corruption and misconduct and protect ethics are as follows;



อาํนาจหน้าที( กล ุ่มงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ศกึษา วเิคราะห ์รวบรวมขอ้มลูสภาพปัญหา เพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการเสนอต่อหวัหน้าสว่นราชการ
๒. จดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ
๓. ใหค้ําปรกึษาแนะนํา ประสานงาน เร่งรดั กํากบัและติดตาม ใหส้่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนใน
กํากบัของกระทรวง ดําเนินการขบัเคลื�อนภารกจิตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ
๔. รบัขอ้รอ้งเรยีนเรื�องการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที�โดยมชิอบของเจา้หน้าที�ของส่วนราชการและ
รฐัวิสาหกิจองค์การมหาชนในกํากบัของกระทรวง และส่งต่อไปยงัส่วนราชการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึง
ประสานตดิตามอยา่งต่อเนื�องจนไดข้อ้ยตุ ิ
๕. เป็นกลไกการปฏบิตัหิรอืประสานการปฏบิตังิานรว่มกบัศนูยอ์าํนวยการต่อตา้นการทุจรติแหง่ชาต ิ(ศอตช.) 
สาํนกังาน ป.ป.ท. สาํนกังาน ป.ป.ช. หรอืหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตามที� ศอตช. มอบหมายและกํากบัตดิตามการ
ดาํเนินการตามมต-ิขอ้สั �งการ ของ คตช. ที�เกี�ยวขอ้ง
๖. ทําการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดําเนินการปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัด เสนอความเห็นต่อ
ปลดักระทรวงหรอืรฐัมนตรแีลว้แต่ละกรณี แลว้แจง้ใหศ้อตช. ทราบ
๗. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในส่วน
ราชการ
๘. สง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในสว่นราชการ
๙. ติดตามประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และรฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน และจดัทํารายงานผลการ
ดาํเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสํานักงาน ป.ป.ท. 
สาํนกังาน ป.ป.ช. สาํนกังาน ก.พ. และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง



Role, Mission, Power and Duties 
of the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit

1.  Study, analyse and gather information for drafting recommendations, measures and guidelines to prevent and 
suppress corruption and misconduct in a public sector to the heads of the organisations.
2.  Prepare the action plan to prevent and suppress corruption and misconduct in the public sectors. 
3.  Advise, coordinate, expedite and monitor the public sectors, state enterprises and public organisations under 
supervision of each Ministry according to the action plan.  
4.  Receive complaints against officials in the public sectors, state enterprises and public organisations under 
supervision of  each Ministry involving corruption activities, wrongfully performing or failing to perform their duties. 
These complaints will be forwarded to agencies in charge as well as other relevant authorities and will be 
followed-up by the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit until the final outcome is 
reached.
5.  Operate and coordinate with the Anti-Corruption Administration Centre, PACC, NACC, or other relevant 
organisations as assigned by the Anti-Corruption Administration Centre and direct/monitor the implementation of 
other related National  Anti-Corruption Committee’s resolutions and orders.
6.  Compare and inspect the administrative and disciplinary actions of accountable agencies and submit the 
recommendations to the Permanent Secretary or the Minister of each Ministry depending on circumstances and 
subsequently notify the Ministry’s Anti-Corruption Centre. 
7.  Publicize news on prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sector.
8.  Encourage all sectors to participate in the prevention and suppression of corruption in government activities. 
9.  Monitor the performance of the public sector, state enterprises and public organisations, and report the overall 
results on prevention and suppression of corruption and misconduct to PACC, NACC, OCSC and other relevant 
organisations.



อาํนาจหน้าที( กล ุ่มงานค ุ้มครองจริยธรรม

๑. คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน และประมวลจรยิธรรมอื�นๆ 
๒. ทาํหน้าที�ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจรยิธรรมประจาํสว่นราชการ
๓. ประสานการดาํเนินงานเกี�ยวกบัจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบรูณาการ
แผนงาน/โครงการเกี�ยวกบัการคุม้ครองจรยิธรรม การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ และ
เสรมิสรา้งวนิัยของสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนในกาํกบัของกระทรวง 
๔. รวบรวมปัญหาการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมของส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนในกํากบั
ของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมต่อสาํนักงาน ก.พ. 
๕. ตดิตาม ประเมนิผลการดําเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ การเสรมิสร้างวนิัย และ
การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจและองค์การมหาชนเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดําเนินการใหก้ลุ่มงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
จดัทํารายงานผลการดําเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาพรวมของส่วน
ราชการ 



Role, Mission, Power and Duties of Ethics Protection Unit

1.  Protect ethics as prescribed in the Civil Servant’s Code of Ethics and other Code of Ethics.
2.  Serve as the secretary to the Ethics Committee in the public sector.
3.  Coordinate on the annual Action Plan and work plan/project, integrate work plan/project on 
ethics protection and  promotion of virtue, ethics, and civil servants’ morality as well as 
strengthening the discipline in the public sectors, state enterprises and public organisations.
4.  Gather information from the public sectors, state enterprises and public organisations under the 
supervision of each Ministry when implementing the Code of Ethics. Recommend the guidelines to 
improve the Code of Ethics to the Office of the Civil Service Commission (OCSC). 
5.  Monitor/evaluate the organisations’ operation to promote virtue, ethics, and civil servants’ 
morality, strengthen officers’ self-discipline and follow the Code of Ethics of public sectors, state 
enterprises and public organisations present the outcome to the head of each organisation. The 
Ethics Protection Unit will submit the organisations’ operations report to the Prevention and 
Suppression of Corruption and Misconduct Unit and prepares an overall performance report of 
prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sectors. 



แผนผงัแสดงกลไกการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครฐั

คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาติ คณะรฐัมนตรี

ศนูยอ์าํนวยการการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาติ

หน่วยงานสว่นกลาง
ระดบักรม

หน่วยงานสว่นภูมภิาค องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

รฐัวสิาหกจิ/
องคก์ารมหาชน

- จงัหวดั
- อาํเภอ
- ตําบล/หมู่บา้น

- องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
- เทศบาล
- องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
- เมอืงพทัยา

กรุงเทพมหานคร

รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

ปลดักระทรวง

รองปลดักระทรวง : หวัหน้าศนูย์ ฯ

กลุ่มงานคุม้ครอง
จรยิธรรม

กลุ่มงานป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ศนูยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ ระดบักระทรวง

ศนูยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ
ระดบัจงัหวดั



Mechanism to Prevent and Eliminate Corruption and Misconduct in the Public Sector

National Anti-Corruption Committee Cabinet

National Anti-Corruption  Centre 

Anti-Corruption Operation Centre (Ministerial Level)

Regional organisation Local administration

State Enterprise
/public organisation

Anti-Corruption Operation Centre
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-District
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-Provincial Administrative Organisation 
(city/ Town/ Sub District Municipality)
-Sub District Administrative Organisation 
- The City of Pattaya 

Bangkok 
Metropolitan 

Administration

Minister

Permanent Secretary

Deputy Permanent Secretary : Head of the centre

Ethics Protection Unit
Prevention and Suppression of 
Corruption and Misconduct Unit
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