ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

 ความเปนมา
จากป ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ ผ า นมา มี ค วามรุ น แรงอย า งต อ เนื่ อ ง คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่
๖๙ /๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหทุกสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
โดยมุ งการสร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ หารงาน และส ง เสริ ม การมี สว นร วมจากทุ ก ภาคส ว นในการตรวจสอบ เฝ าระวั ง
เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญของการแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งไดกําหนดเปน
วาระแหงชาติ
โดยรั ฐ บาลได เ สริ ม สร า งกลไกขั บ เคลื่ อ นในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ขึ้ น มา ๓ ระดั บ คื อ
คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ เปนกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี /หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เปนประธาน กรรมการจัดตั้งศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติใหเปนกลไกขับเคลื่อนภาพรวมประดับประเทศ และ
กลไกระดับปฏิบัติการ โดยการออกมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ซึ่งประจําอยูทุกสวนราชการ
ระดั บ กระทรวง หรื อ เที ย บเท า ป จ จุ บั น มี จํ า นวน 35 ศู น ย ให เ ป น กลไกประสานงาน กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานผล
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนโยบาย ขอสั่งการ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต กับหนวยงานภายใตกํากับทั้งหมด
ซึ่งไดแกหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนกลไกขับเคลื่อนประสาน กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต ในฐานะที่สํานักงาน ป.ป.ท. เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต มีบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และดานคุมครองจริยธรรม ดังนี้

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;

อํานาจหนาที่ กลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลสภาพปญหา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะมาตรการ แนวทางการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการเสนอตอหัวหนาสวนราชการ
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานงาน เรงรัด กํากับและติดตาม ใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนในกํากับของ
กระทรวง ดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนในกํากับของกระทรวง และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงประสาน
ติดตามอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ
๕. เปนกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานรวมกับศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สํานักงาน
ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ศอตช. มอบหมายและกํากับติดตามการดําเนินการตามมติขอสั่งการ ของ คตช. ที่เกี่ยวของ
๖. ทําการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดําเนินการปกครอง วินัยของหนวยงานในสังกัด เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวง
หรือรัฐมนตรีแลวแตละกรณี แลวแจงใหศอตช. ทราบ
๗. เปนศูนยกลางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ
๘. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ
๙. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของสวนราชการสงสํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

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.

อํานาจหนาที่ กลุมงานคุมครองจริยธรรม
๑. คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ
๒. ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
๓. ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการคุมครองจริยธรรม การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ และเสริมสรางวินัยของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนในกํากับของกระทรวง
๔. รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนในกํากับของ
กระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมตอสํานักงาน ก.พ.
๕. ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาข า ราชการ การเสริ ม สร า งวิ นั ย และ
การดํ า เนิ น การตามประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการของส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก ารมหาชนเสนอ
หัวหนาสวนราชการ และสงผลการดําเนินการใหกลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของสวนราชการ

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.

แผนผังแสดงกลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภาครัฐ
คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ

คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศูนยอํานวยการการตอตานการทุจริตแหงชาติ

ปลัดกระทรวง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ระดับกระทรวง

รองปลัดกระทรวง : หัวหนาศูนย ฯ
กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

หนวยงานสวนกลาง
ระดับกรม

หนวยงานสวนภูมิภาค
- จังหวัด
- อําเภอ
- ตําบล/หมูบาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ระดับจังหวัด

รัฐวิสาหกิจ/
องคการมหาชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- องคการบริหารสวนจังหวัด
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนตําบล
- เมืองพัทยา

กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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