มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุ กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่มีธ รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครั ฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน จึงได้
จัดทามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุ จริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบอน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบอน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบอน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบอนยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบอน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่ งเสริ ม สนั บสนุน การจั ดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
-2-

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หนองบอน รวมทั้ ง การรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หนองบอน ได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบอน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองบอน ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
-33.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วน ตาบลหนองบอน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตาบล หนองบอน เสริมสร้างและ
พัฒนาเครื อข่ายภาคประชาชนให้เป็น กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึ งการสร้างหลั กประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบอนกั
หนองบอน บองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ย วกั บ การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล หนองบอน ตลอดจนการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตาบล หนองบอน โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
-42.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ

1.1 ให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตาบล หนองบอน ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน สร้างระบบการตรวจสอบการ
บริหารราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล
หรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่าง
หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบอนด้
หนองบอน วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้ างกลไกความร่ว มมือระหว่าง องค์การบริห า รส่วนตาบล หนองบอน กับภาคเอกชนให้ มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบอน กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-5ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครั ฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบอนปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
งานตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบอน
๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทัง้ ฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจาตัวบุคลากรทุกคน

๓.ส่งเสริมค่านิยม
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
๓.๒ ประกวดคาขวัญ บทความ ด้านการ
ซื่อสัตย์สุจริต
ป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2558
2559
2560
4,000
4,000
4,000

4,500

4,500

4,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม
๑.๒ จัดทาตู้ ปณ และ เวปไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต
๑.๓ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต ตามหมู่บ้าน
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์
ดารงธรรม

๒.ส่งเสริมการมีส่วน ๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
ร่วมของประชาชน การทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบอน
๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
๓.ส่งเสริมค่านิยม
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
การยกย่องและเชิดชู คณะกรรมการในการดาเนินงานต่างๆของ
ความดี ความ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
ซื่อสัตย์สุจริต
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและ
แจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2558
2559
2560
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

-7ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.จัดทาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์
๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตาบล
พบสื่อมวลชน

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2558
2559
2560
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าอบรม
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการ

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2558
2559
2560
5,000
5,000
5,000

หมาย
เหตุ

ความสามารถ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ ๑.๒ จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

