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คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒/๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตามที่ได้มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติภายในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่ในการบูรณาการ ติดตาม
ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดําเนินการ
ตามนโยบายในเรื่ องดั งกล่ าวเกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมและมี ประสิ ทธิ ภาพ และต่ อมาได้ มี คํ าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อยนั้น
เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับ
มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการและการมอบหมายงานของฝ่ายบริหาร จึงสมควรปรับปรุง
องค์ประกอบ ตลอดจนหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินการ
ในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก คํ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิ ก ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ และคํ าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่
๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติขึ้นภายในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
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(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มอบหมาย จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง จํ า นวนไม่ เกิ น เก้ า คน
เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(๗) ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๘) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๓ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามข้อ ๒ มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือ
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
(๒) ประสาน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
(๓) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการเพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(๔) จัด ทํ าผลการดํ าเนิ น การและเสนอแนะความเห็ น หรือ กลไกในการดํ าเนิ น การที่ จําเป็ น
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
(๕) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขอให้มีการประชุม
ร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทาง
การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญ หาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามความจําเป็น
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(๗) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือ
เสนอแนะความเห็ น หรือ คํ าแนะนํ าทางวิช าการ ตลอดจนขอให้ ส่งเอกสารหรือ หลั กฐานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มอบหมาย
ข้อ ๔ การดํ าเนิ น การอื่ น ใดในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ เป็ น ไปตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่
๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

