
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

กระทรวงการต่างประเทศ 

 



ข้อมูลองค์กรกระทรวงการต่างประเทศ 
 

 ๑.วิสัยทัศน ์
“องค์กรน ำในกำรขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศไทยอย่ำงมีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิ                      
ในประชำคมโลก” 

 

 ๒. ค่านิยม 
         1) สร้างสรรค์และเปิดกว้าง (Constructive) มีความคิดริเริ่ม ท างานอย่างสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความพร้อมที่จะปรับตัว 

 2) รับผิดชอบ (Accountable) รับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กร ท างานด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3) พึ่งพาได้ (Reliable) มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการต่างประเทศ 
    4) มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ (Excellent) มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งม่ันท างานให้มีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ มั่นคงในหลักการ ยึดถือจริยธรรม 

  และมีความเป็นธรรม 
 
 ๓. พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก                
และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของไทยในอนาคต 

2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

4. ส่งเสริมบทบาท อ านาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพ่ิมพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับ    
ประชาคมโลก 

5. พัฒนาการด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ 

 
 



4. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม ข้อ 3) และ ข้อ 4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ านวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์ แนวทางมาตรการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต                  
มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลัง   
การ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      
ในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อ           
การทุจริต  

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

กลยุทธท์ี่ 1 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ   
ต้านทุจริต 
กลยุทธท์ี่ 2 เสริมสร้างพลังการมี
ส่วนร่วมของสังคมกระทรวง       
การต่างประเทศและบูรณาการ    
ทุกภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

1. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน           
การทุจริต 
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
3. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์            
การทุจริต 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันการทุจริตเข้าสู่          
การท างานเชิงรุกสามารถป้องกัน  
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการบูรณาการการท างาน
ระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ             
การป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งระหว่างองค์กร 
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิด
การทุจริตขึ้นในอนาคต 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
3. รายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีกระทรวงฯ 
ได้สั่งการ 

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต  
กลยุทธท์ี่ 2 ให้การตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือในการก ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ เพื่อป้องกันปัญหาในการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ         
ในหน่วยงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์  
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน      
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้     
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต     
(ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
4. การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในที่
สนับสนุนให้การด าเนินงานของกระทรวงฯ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์     
ที่เกีย่วข้อง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมาย   
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

กลยุทธท์ี่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
2.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
 



6. แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศที่ไมท่นต่อการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. 

๖3 
พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 

๑.๑ หลักสูตรพฒันำข้ำรำชกำร
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม   
ธรรมำภิบำลตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

จ ำนวนครั้งของกำร
ด ำเนนิกำร 

อย่ำงน้อย     
๓ ครั้ง 

                                                                     ๖๐,๐๐๐ บำท สถาบันการ
ต่างประเทศ    
เทวะวงศ์วโรปการ 

๑.๒ ประชำสมัพนัธก์รอบแนวทำง 
กำรป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ ำนวนครั้ง 
ของกำรด ำเนนิกำร 

จ ำนวน ๑ ครั้ง             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
(ศปท.) 

๑.๓ พัฒนำคุณภำพชวีิตในด้ำน
กำรท ำงำน 

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำรว่ม

โครงกำร 

ร้อยละ ๘๐             296,400 บาท ส ำนักบริหำร
บุคคล 

๑.๔ กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิำร 

ร้อยละ ๘๐             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

กองบรรณสำร 
และห้องสมุด 

 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. 

๖3 
พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 

๒.๑ เชิญผูแ้ทนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำน
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ    
กำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละของ 
บุคลำกรเป้ำหมำย   

ที่เข้ำร่วม 
(บุคลำกรเป้ำหมำย 
จ ำนวน ๑๐๐ คน) 

ร้อยละ ๑๐๐             38,200 บาท ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) 

๒.๒ ส่งบ ุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวขอ้งด้ำนกำรต่อต้ำน    
กำรทุจริตและกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของกิจกรรมที่
ส่งบุคลำกรเข้ำรว่ม 

ร้อยละ ๘๐             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) 

๒.๓ จัดท ำคู่มือสื่อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับขอ้ควร
ปฏิบัติ ข้อห้ำมปฏิบัติ เพือ่
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

จ ำนวนครั้ง 
ของกำรด ำเนนิกำร 

จ ำนวน ๑ ครั้ง             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) 

2.4 การประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

ระดับคะแนน        
ผลการประเมิน 

ไม่ต่ ากว่า    
85 คะแนน 

            5,200 บาท 
 
 
 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) 

๒.๕ กำรใชร้ะบบรับค ำรอ้ง
หนังสือเดินทำงทีม่ีเทคโนโลยี
ขั้นสูงในกำรตรวจสอบขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

จ ำนวนค ำรอ้ง         
ที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้

ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที ่

ร้อยละ ๗๐ 
ของค ำรอ้ง
ทั้งหมด 

            ๑๒,๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บำท (ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนนิงำน 
กรมกำรกงสุล 

(๓๐%)) 

 

กองหนังสือ
เดินทำง           
กรมกำรกงสุล 

๒.๖ กำรปฏิรูปและพัฒนำ
ระบบกำรรับรองนิตกิรณ์
เอกสำร 

จ ำนวนครั้งของกำร
พัฒนำระบบ 

จ ำนวน ๑ ครั้ง               ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนนิงำนกรมกำร
กงสุล (๑๓%) ของ      
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓)                

กองสญัชำติและ
นิติกรณ ์

กรมกำรกงสุล         
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. 

๖3 
พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 

 
2.7 การตรวจสอบและติดตาม  
ผลการด าเนนิงานด้านการเงินการ
บัญชี และการรับ-จ่ายเงนิของ
หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

รายงานผลการ
ตรวจสอบทีก่ระทรวงฯ      

สั่งการ 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

จ านวน 2 เรื่อง 

            - 
(เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

2.8 การตรวจสอบการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานใน
ต่างประเทศ (โดยเลอืกหนว่ยงาน
จากผลการประเมินความเสี่ยงที่
อาจส่งผลเสียหายหรือผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน อาทิ ปริมาณ
เงินรายได้แผน่ดนิที่จดัเก็บ      
การจดัส่งงบเดอืนล่าช้า) 

รายงานผลการ
ตรวจสอบทีก่ระทรวงฯ      

สั่งการ 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

จ านวน 2 เรื่อง 

            ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี2564 ที่

ได้รับอนุมตั ิ
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

2.9 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรของกระทรวงฯ    
ที่จะเดินทางไปประจ าการใน
ต่างประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายใน  
ด้านการเก็บรกัษาเงนิ และการ
จัดเก็บเงินรายได้แผ่นดนิ        
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกดิ
ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ถกูต้อง 

ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม 

ร้อยละ 80             เป็นกจิกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ        
(ส่งเจ้าหน้าที ่        

ผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นวทิยากร         
ให้ความรู้) 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. 

๖3 
พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 

๓.๑ ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำง
ปฏิบัติ/ระยะเวลำในกำรรับเรือ่ง
ร้องเรียน 

จ ำนวนครั้ง 
ของกำรพัฒนำ 

จ ำนวน ๑ ครั้ง             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) และ 
กรมการกงสุล 

๓.๒ ด ำเนนิกำรตำมระบบ
จัดกำรขอ้รอ้งเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจรติและประพฤตมิิชอบ     
ในระบบรำชกำร (ตำมมติ ครม. 
เมื่อวันที่ ๒๗ มนีำคม ๒๕๖๑) 

- สถิติเรื่องร้องเรียนกำรทจุริต
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

ร้อยละของจ ำนวน 
ข้อรอ้งเรียนที่

ด ำเนนิกำรแลว้เสรจ็ 

ร้อยละ ๘๐             - 
(เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) 
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