








รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้



1 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00 0.00

1.

ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

และพบเจอการปฏิบัติหน้าท

ี่โดยมิชอบ

/แจ้งเรื่องทุจริต

ผ่านเว็บไซต์https://ww

w.khlongmuang.go.th/

2. E-mail :

6302107@dla.go.th 3.

Facebook :

https://www.facebook

.com/khlongmuang 4.

Line ID : @258aombw

5.

การแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับเรื่อ

งร้องเรียนการทุจริตและปร

ะพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง



2

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ

และทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลคลองม่วง

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

3 0.00 0.00

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง

การติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

https://www.khlongm

uang.go.th/ มีดังนี้ 1.

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ

2565 2.

แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2561-2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบ

ลคลองม่วง 3.

รายงานการกำกับติดตามก

ารดำเนินงานประจำปีงบปร

ะมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6

เดือน (เดือน ตุลาคม

พ.ศ.2564 – มีนาคม

พ.ศ.2565) 4.

ประกาศองค์การบริหารส่วน

ตำบลคลองม่วง เรื่อง

รายงานการรับจ่ายเงินประ

จำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 5.

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลด้าน

งบประมาณ เช่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ

่ายประจำปี

แผนการดำเนินงานต่างๆ

6.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ

่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565



3 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00 0.00

ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งตัวแ

ทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณ

ะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

แล้ว

ตามระเบียบกระทรวงการค

ลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแ

ละบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560

4 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 3 0.00 0.00

๑.

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร

าวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒.

มี คกก.

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓.

ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติง

านรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้อง

เรียน



5 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

มีนักวิชาการตรวจสอบภาย

ใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรว

จสอบภายใน

การควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามกรอบการประเมิน

มีแผนดำเนินการ

6
“อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
3 20,000.00 0.00

7 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 1 0.00 0.00

8 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 20,000.00 0.00

9 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00 0.00



10 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 2 0.00 0.00

๑.

มีแผนผังและขั้นตอนการติด

ต่อราชการ ๒.

การเพิ่มช่องทางการติดต่อ

๓.

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมช

น ๔.

เปิดบริการช่วงพักเที่ยงไม่ห

ยุดบริการ

11 โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริต 1 2,000.00 0.00

12 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 2 0.00 0.00

๑. จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบ EGP ๒.

ประกาศประชาสัมพันธ์

๓. เผยแพร่ใน

https://www.khlongm

uang.go.th/



13 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 2 0.00 0.00

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นก

รองการประเมินผลการปฏิบ

ัติราชการ ๒.

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาร

ณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

14 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 2 0.00 0.00

๑. มีคำสั่ง แต่งตั้ง

มอบหมายงาน ๒.

มีมาตรการออกคำสั่ง

การมอบหมายงานของนาย

กองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ

บล

และหัวหน้าส่วนราชการ



15 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00

1. ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

https://www.khlongm

uang.go.th/ 2. E-mail :

6302107@dla.go.th 3.

Facebook :

https://www.facebook

.com/khlongmuang 4.

Line ID : @258aombw

16
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 0.00 0.00

เผยแพร่ความรู้

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบ

ุคลากรในองค์การบริหารส่ว

นตำบลคลองม่วง

17 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงเคลื่อนที่ 3 0.00 0.00

18 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 3 0.00 0.00

มีคณะกรรมการจัดทำแผนพ

ัฒนาองค์การบริหารส่วนตำ

บลคลองม่วง

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

19 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน 1 20,000.00 0.00



20
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง อบต.
1 0.00 0.00

21 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 2 0.00 0.00

22 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00

๑.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาปร

ะสิทธิภาพการทำงานให้คณ

ะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ๒.

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

23 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

สนับสนุนให้ผู้นำชุมชน

จัดทำแผนชุมชน



24

มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคล

องม่วง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ”

2 0.00 0.00

1.

มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.

มีช่องทางการแจ้งการทุจริต

และและประพฤติมิชอบ

3.

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ

ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการท

ุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบ

ลคลองม่วง

25 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ และองค์กร อิสระ” 2 0.00 0.00

ทุกสำนัก/กอง

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

ให้ความร่วมมือหน่วยงานต

รวจสอบทั้งภาครัฐ

และองค์กร อิสระ เช่น

การตรวจสอบจากหน่วยงา

น สตง.



26 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 0.00 0.00

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองม่วง

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

เป็นคณะกรรมการ

ตามที่ได้รับมอบหมายงาน

27 มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00 0.00

มีคำสั่งมอบอำนาจของนาย

กองค์การบริหารส่วนตำบล

คลองม่วงให้ผู้รับผิดชอบ

28 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

มีคำสั่งมอบอำนาจของนาย

กองค์การบริหารส่วนตำบล

คลองม่วงให้ผู้รับผิดชอบเฉพ

าะงาน เฉพาะเรื่อง

29 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร 3 20,000.00 0.00

30 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 3 0.00 0.00

๑.

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกา

ร ๒.

มีคณะกรรมการกลั่นกรองป

ระเมินผลการปฏิบัติงาน

31 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ 1 20,000.00 0.00



32 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00

มีช่องทางการแจ้งเบาะแส

การทุจริต ผ่านทาง 1.

ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง เว็บไซต์

https://www.khlongm

uang.go.th/contact/

2. กระดานสนทนา /

พูดคุย /

สอบถามเรื่องต่างๆ 3. E-

mail :

6302107@dla.go.th 4.

Facebook :

https://www.facebook

.com/khlongmuang 5.

Line ID : @258aombw

6.

มีช่องทางการตรวจสอบโดย

ภาคประชาชน



33
มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต.

และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00

๑. มีคำสั่ง แต่งตั้ง

มอบหมายงาน ๒.

มีมาตรการออกคำสั่ง

การมอบหมายงานของนาย

กองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ

บล

และหัวหน้าส่วนราชการ

34
กิจกรรม

“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
3 0.00 0.00

๑.

ม่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององ

ค์การบริหารส่วนตำบลคลอ

งม่วง

๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏ

ิบัติงานตามระเบียบ

กฎหมาย

35 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

๑.

มีแผนผังและขั้นตอนการติด

ต่อราชการ ๒.

การเพิ่มช่องทางการติดต่อ



36 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

องค์การบริการส่วนตำบลค

ลองม่วง เพื่อตรวจสอบ

กลั่นกรอง การประเมิน

37

กิจกรรม

ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

2 0.00 0.00

ทุกสำนัก/กอง

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

ให้ความร่วมมือกับหน่วยตร

วจสอบที่ได้ดำเนินการตามอ

ำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจส

อบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการขององค

์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ม่วง เช่น

การตรวจสอบจากหน่วยงา

น สตง.

38 โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน 1 150,000.00 0.00

39 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 2 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเร

ื่องร้องเรียน ร้องทุกข์



40 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 3,000.00 0.00

41 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

๑.

มีแผนผังและขั้นตอนการติด

ต่อราชการ ๒.

การเพิ่มช่องทางการติดต่อ

๓.

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมช

น ๔.

เปิดบริการช่วงพักเที่ยงไม่ห

ยุดบริการ

42 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 0.00 0.00

43 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 0.00



44
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
4 0.00 0.00

1. ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

https://www.khlongm

uang.go.th/ 2. E-mail :

6302107@dla.go.th 3.

Facebook :

https://www.facebook

.com/khlongmuang 4.

Line ID : @258aombw

45 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา และแผนชุมชน 3 20,000.00 0.00

46 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ 3 0.00 0.00

1.

ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติง

านรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้อง

เรียน 2.

รายงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร

้องเรียน ต่อผู้บริหาร



47 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 3 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

สนับสนุนให้ผู้นำชุมชนจัดท

ำแผนชุมชน

มีการประชาคมหมู่บ้าน

แล้วนำผลการประชาคมคว

ามต้องการของประชาชนท

ี่อยู่ในตำบลคลองม่วง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต

ำบลคลองม่วงพิจารณา

48 ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 1 30,000.00 0.00

49 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00 0.00

ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากต

ัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรม

การแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงการค

ลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแ

ละบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560



50
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4 0.00 0.00

ตามระเบียบการบริหารงาน

บุคคล และตามประกาศ

ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา

ไม่ได้กำหนดไว้

51 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00 0.00

การส่งเสริมและพัฒนาศักย

ภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

โดยมีการไปศึกษาดูงาน

เพิ่มพัฒนาศักยภาพการทำ

งาน

52
กิจกรรม

“การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ”
2 0.00 0.00

ทุกสำนัก/กอง

มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงก

ารปฏิบัติราชการ



53 กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

๑. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓ ปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบ

ลคลองม่วง ๒.

มีข้อบัญญัติงบประมาณปร

ะจำปี ๓. จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบ EGP ๔.

ประกาศผ่านเว็บไซต์องค์กา

รบริหารส่วนตำบลคลองม่ว

ง



54
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ป

ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2 0.00 0.00

๑.

อำนวยความสะดวกแก่ประ

ชาชนที่มาติดต่อราชการ

๒. มีการติดตาม/ดูแล

ผู้มาติดต่อ

จากสำนัก/กองที่รับผิดชอบ

๓. ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

https://www.khlongm

uang.go.th/ ๔.

กระดานสนทนา / พูดคุย

/ สอบถามเรื่องต่างๆ ๕.

E-mail :

6302107@dla.go.th ๖.

Facebook :

https://www.facebook

.com/khlongmuang ๗.

Line ID : @258aombw



55 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

มีนักวิชาการตรวจสอบภาย

ใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรว

จสอบภายใน

การควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามกรอบการประเมิน

มีแผนดำเนินการ



56 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 2 0.00 0.00

มีลงในเว็บไซต์องค์การบริห

ารส่วนตำบลคลองม่วง

ดังนี้ 1.

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลด้าน

งบประมาณ เช่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ

่ายประจำปี

แผนการดำเนินงานต่างๆ

2.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ

่ายประจำปี 3.

รายงานการกำกับติดตามก

ารดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ

57 “โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียม ของ อบต.คลองม่วง ” 3 11,000.00 7,000.00

ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายป

ีและค่าธรรมเนียม ของ

อบต.คลองม่วง

เป็นค่าอัพเดทข้อมูล

ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม

ค่าเช่าพื้นที่โฮสติ้ง รวม

7,000 บาท/ปี



58 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค

ลองม่วง

มีนักวิชาการตรวจสอบภาย

ใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรว

จสอบภายใน

การควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง

โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงก

ารคลังกำหนด

และระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย

ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ขององค์กรปกครองส่วนท้อ

งถิ่น

59 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2 0.00 0.00

ทุกสำนัก/กอง

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏ

ิบัติราชการ



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สถานการณ์โควิด-19 มีอุปสรรไม่สามารถดำเนินโครงการได้

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 59 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 7,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 78.81

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายศุภโชค เพ็ดทะเล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
















