แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมวิชาการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุ จริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับที่ ดาเนินการตามแผน

ร้อยละ
100

1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุ จริต
1.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ประจาปี 2564

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการพื้นฐานสาหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ ๒. เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ มี
คุณธรรมและจิตสานึกที่ดี ศรัทธาต่อการรับราชการ
มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และสามารถผลักดัน
ให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
สร้างเครือข่ายความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอันเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป

กพบ.
(กกจ.)

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างจิตสานึกและทัศนคติเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

70 คน ข้าราชการบรรจุใหม่/
โอน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติราชการ
บทบาท ภารกิจของ
กรมวิชาการเกษตร
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ของข้าราชการยุคใหม่
มีคุณธรรมและ
จิตสานึกที่ดี ศรัทธา
ต่อการรับราชการและ
สร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีการ
ประสานงานที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน

506,400

√

หมายเหตุ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์/โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)
2.1 โครงการจัดทาหนังสือและโปสเตอร์
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดกรมวิชาการ ศปท.กวก 1 โครงการ บุคลากรทุกคนใน
0
√
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เกษตรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึง
สังกัดได้อ่านและทา
(Conflict of Interest)
ลักษณะ/ รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ความเข้าใจหนังสือ
ต้องมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
และโปสเตอร์ที่มีการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่ แล้วเกิด
ความตระหนักและ
เข้าใจถึงความสาคัญ
แล้วสามารถเข้าใจ
และแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะ
กับประโยชน์ส่วนตนได้
2.2 โครงการสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้าน
กวค.
250 คน ข้าราชการบรรจุใหม่
0
√
√
√
√
ในกรมวิชาการเกษตร
ส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึก และเป็นช่องทาง
(กกจ.)
ทุกคนที่มารายงานตัว
ในการให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน และศปท.
รับฟังคาชี้แจง
ปราบปรามการทุจริต ให้ทั้งกลุ่มบุคลากรเดิม และ
กวก
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วมใน Line กลุ่ม "วินัย
ตามประมวลจริยธรรม
วิชาการเกษตร 4.0"
และรับประมวล
จริยธรรมที่กลุ่มวินัยฯ
กกจ. และเข้าร่วมใน
Line กลุ่มโดยการ
สแกน QR Code
2.3 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกระทรวงเกษตร
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสหกรณ์ ที่มีความประพฤติตนชอบด้วยความ
เสนอสานักงาน ป.ป.ช
ซื่อสัตย์ และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ

สป.กษ.
และทุก
หน่วยงาน

1 ครั้ง

3. แผนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ให้ มีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ มี
ความเป็นมืออาชีพที่ดาเนินการตามแผน

ร้อยละ 100

มีบุคลากรของ
กระทรวงได้รับยกย่อง
ชมเชยในความ
ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

0

√

√

√

√

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)

1. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทั กษะแก่บุคลากรที่ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
กวค. 1 กิจกรรม
(กกจ.)
และศปท.
กวก

เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้
รับทราบสรุปข้อ
กฎหมาย โดยสามารถ
นามาเป็นองค์ความรู้
ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง และ
เข้าใจ

0

√

√

√

√

กวค.
(กกจ.)
และศปท.
กวก

เจ้าหน้าที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิด
วินัยและต่อต้านการ
ทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

0

√

√

√

√

1.1 กิจกรรมรายงานข้อมูลการดาเนินการทาง เพื่อให้มีรายงานติดตามการดาเนินการทางวินัย แพ่ง ศปท.กวก 1 กิจกรรม มีการรายงานติดตาม
วินัย แพ่ง อาญา และมติข้อสั่งการ
อาญา และมติข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการทาง
วินัย แพ่ง อาญา และ
มติข้อสั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง

0

√

√

√

√

1.1 กิจกรรมสรุปข้อกฎหมาย ระเบียบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบเพื่อเป็นองค์
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายอื่น ๆ ความรู้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง และ
ที่มีความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับกรมวิชาการ เข้าใจ
เกษตร แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด

2. แผนงานแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

2 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกัน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบงาน
ป้องกันการทุจริตที่ดาเนินการตามแผน

ร้อยละ 100

1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับยั้งการทุ จริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. แผนงานส่งเสริมบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
2.1 กิจกรรมการยกย่องข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ประจาดีเด่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการของหน่วยงาน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)
กวก. 1 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและยก
0
√
ย่องข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาฝ่ายพล
เรือนที่ประพฤติ
ปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างให้
ข้าราชการอื่นได้
ประพฤติปฏิบัติตาม
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งในด้านการดารงตน
การปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ยอมรับกับบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่
ราชการและสังคม กับ
การปฏิบัติงานที่
เพียบพร้อมด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ

3. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

กวค. 1 กิจกกรม ได้รับคะแนนการ
(กกจ.)
ประเมิน ITA ไม่น้อย
และศปท.
กว่า ร้อยละ 85
กวก

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ดาเนินการตามแผน
1. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุ จริตในแต่ละระดับ
2. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุ จริตให้ มีความรวดเร็ว

ร้อยละ 100

งบปกติ

√

√

√

√

หมายเหตุ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์/โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)
2.1 โครงการ Line กลุ่ม "วินัยวิชาการเกษตร เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร/ แจ้งข้อมูล/
กวค.
250 คน ข้าราชการบรรจุใหม่มี
0
√
√
√
√
๔.๐"
เบาะแส เรื่องทุจริต โดยผู้เข้าร่วมใน Line กลุ่ม มี (กกจ.)
ช่องทางในการ
ทั้งบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทั่วประเทศซึ่งปฏิบัติ
และศปท.
ติดต่อสื่อสาร/ แจ้ง
ราชการอยู่ และรวมถึงข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งมา
กวก
ข้อมูล/ เบาะแส เรื่อง
รายงานตัวและรับประมวลจริยธรรมฯ ที่กลุ่มวินัยฯ
ทุจริต รวมทั้ง ได้รับ
กกจ.
การประชาสัมพันธ์
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม สร้าง
จิตสานึก และเป็น
ช่องทางในการให้
ความรู้ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องการ
ป้องกัน ปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ดาเนินการตามแผน

ร้อยละ 100

1. แผนงานบูรณาการทางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
1.1 กิจกรรมบูรณาการทางานด้านป้องกันและ เพื่อให้มีการประสานการทางานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ
กระทรวงฯ

ศปท.กวก ๒ กิจกรรม มีการประสานการ
ทางานด้านป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ

0

√

√

√

√

1.2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

ศปท.กวก ๑ กิจกรรม มีการสร้างเครือข่าย
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงฯ

0

√

√

√

√

เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ดาเนินการตามแผน
1. แผนงานปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุ จริตให้ มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนและการจัดการข้อ
ร้องเรียน

2. แผนงานพัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
2.1 กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับ
เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกและภาคส่วนต่าง ๆ ในการ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการดาเนินการด้านป้องกัน
ดาเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)
ศปท.กวก 1 กิจกรรม มีระบบการจัดการ
0
√
√
√
√
เรื่องร้องเรียนและ
ตอบสนองข้อร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศปท.กวก 1 กิจกรรม มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภาคส่วน
ต่างๆ ในการ
ดาเนินการด้าน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุ จริตที่ดาเนินการตามแผน
1. แผนงานการประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุ จริตของหน่วยงาน
1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เพื่อเป็นแนวทาง/ ต้นแบบที่ดีให้บุคลากรทุกคนใน
สังกัด และแสดงให้สาธารณชนทราบถึงการ
บริหารงานที่จะสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามกฎหมาย/ ระเบียบของทางราชการ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กวก.

1 กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทาง/
ต้นแบบที่ดีให้
บุคลากรทุกคนใน
สังกัด และแสดงให้
สาธารณชนทราบถึง
การบริหารงานที่จะ
สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามกฎหมาย/
ระเบียบของทาง
ราชการ

0

√

หมายเหตุ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
งบประมาณที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์/โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รับผิดชอ ผลลัพธ์
ใช้
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(ก.ค.-ก.ย.
บ
เชิงปริมาณ
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64)
64)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายที่ดาเนินการตามแผน ร้อยละ 100
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุ จริตเชิงนโยบาย
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย

กวค. 1 กิจกรรม มีการเผยแพร่ข้อมูล
(กกจ.)
เกี่ยวกับการป้องกัน
และศปท.
การทุจริตเชิงนโยบาย
กวก

0

1.2 กิจกรรมวางแนวทางการปฏิบัติให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

เพื่อให้ข้าราชการซึ่งมีอานาจปกครองบังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปร่งใสและเป็นธรรม ปิดโอกาสการทุจริต

กวค. 1 โครงการ
(กกจ.)
และศปท.
กวก

0

2. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุ จริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

เพื่อให้ข้าราชการซึ่งมี
อานาจปกครองบังคับ
บัญชาปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปร่งใสและเป็นธรรม
ปิดโอกาสการทุจริต

√

√

√

√

√

√

หมายเหตุ

