ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
• จากปัญหาการทุจริตทีผ่านมา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื อง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้มีคํา สังที ๖๙ /๒๕๕๗ เรืองมาตรการป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วน
ราชการและหน่ วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่ วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้ าระวังเพือสกัดกัน= มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้
เห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึงได้กําหนดเป็ นวาระ
แห่งชาติ
• โดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลือนในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ขึ=นมา ๓ ระดับ คือ
• คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็ นกลไกระดับนโยบาย มี
นายกรัฐมนตรี /หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็ นประธาน
กรรมการ
• จัดตัง= ศูนย์อาํ นวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้เป็ นกลไกขับเคลือน
ภาพรวมประดับประเทศ
• และกลไกระดับปฏิบตั ิการโดยการออกมาตรการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ซึงประจําอยู่ทกุ ส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า ปัจจุบนั มีจาํ นวน 35 ศูนย์ ให้เป็ นกลไกประสานงาน กํากับ
ติดตาม และรายงานผลการดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับนโยบาย ข้อสังการ ใน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่ วยงานภายใต้กาํ กับทัง= หมด ซึง
ได้แก่หน่ วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิน รวมทัง= รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
• โดยมีสาํ นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็ นกลไกขับเคลือนประสาน กํากับ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของศูนย์
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ในฐานะทีสํานักงาน ป.ป.ท. เป็ นฝ่ ายเลขานุ การ
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

The Anti-Corruption Operation Centre
• 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;
• At the policy level: the National Anti-Corruption Committee chaired by
the Prime Minister/Head of NCPO
• At the national level: the National Anti-Corruption Centre driving the
overall domestic performance.
• 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 AntiCorruption Operation Centres’ operation

