ขอบังคับภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
วาดวย การบริหารงานของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
พุทธศักราช 2554

สํานักงานภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
แกผูวาราชการจังหวัด ซีอีโอ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
วา ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอแชงใหมีอันเปนไป
พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาตองใหมีอันเปนไป
แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจ มุงมั่น
สรางความเจริญ ก็ขอตออายุใหถึง 100 ป
ใครมีอายุมากอยูแลวก็ขอใหแข็งแรง
ความสุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพนอันตราย
ภายใน 10 ป เมืองไทยนาจะเจริญ
ขอสําคัญตองยึดความสุจริตใหสําเร็จและไมทุจริตเสียเอง”
พระราชดํารัสทรงรับสั่งแกผูวาราชการจังหวัด ซีอีโอ
เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2546

ผูวา ซีอีโอ เพื่อใคร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชดํารัสของพระองคทานวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ที่จับใจพสกนิกร
ชาวไทยทั้งประเทศที่เผยแพรครั้งแรกผานขาวในพระราชสํานัก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ทรงรับสั่งวา
พระองคเปน พระราชาซีอีโอ ที่ไมมีวันเกษียณ ทรงปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต ป 2496 โดยเริ่มโครงการ
ตามพระราชดําริแหงแรกที่ เขาเตา--ประจวบคีรีขันธ พระองคทรงชี้แนะวา หนาที่ของผูวาราชการซีอี
โอไมเ หมือนซีอีโอบริษัท เพราะไมตองทําเงินใหบริษัท แตจะตองสรางความเจริญใหประชาชนใน
พื้นที่ คือ ใหประชาชนมีความสามารถที่จะทํามาหากินได หรือพูดงาย ๆ คือ ทําใหประชาชนรวย –
ไมใชทําใหตัวเองรวย จากนั้นพระองคทรงเตือนวา ที่ใคร ๆ วาเศรษฐกิจกําลังขึ้นนั้น ที่ขึ้นตามไปดวย
คือการทุจริต พระองคทานทรงเนนย้ําใหทุกคนเนนการประสานงาน – อยาประสานงา อีกทั้งทรงสั่ง
หามทุจริตเด็ดขาด โดยทรงแชงผูทุจริตไวดวย
“...ทานตองหามไมใหมีการทุจริตขึ้น แลวทานจะเปนผูวาราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ
ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอแชง แชงใหมีอันเปนไป พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปนไป
ถาไมทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจในธรรม ขอใหตออายุไดถึงรอยป หรือถาอายุมากแลวก็แข็งแรง
ประเทศไทยจะรอดพนอันตรายอยางมาก.” ย้ําอีกครั้งหนึ่ง ณ ที่นี้วา “...ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอ
แชง แชงใหมีอันเปนไป.” นี่คือพระราชดํารัสพระองคที่จะมีผลอยางยิ่งตอผูคอรรัปชั่นในทุกลักษณะ
เพราะถือเปนครั้งแรกในรัชกาลปจจุบัน ที่ทรงสาปแชงผูทุจริตใหเปนที่ปรากฏตอผูคนทั้งแผนดิน เรา
ในฐานะคนไทยที่อยูใตพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยาธิราชมาแตบรรพบุรุษจะตองไมลืม
คตินิยมที่วา พระมหากษัตริยคือสมมติเทพวราช มี พระวาจา เปน สัตย และ เปน สิทธิ์ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับพระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม เยี่ยงพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
พระองคนี้
ที่วาพระวาจา เปน สัตย ก็มาจาก คตินิยม ที่วา “...เปนกษัตริยตรัสแลว ไมคืนคํา.”
สว นที่วาพระวาจา เปน สิ ทธิ์ ก็คือ ศัก ดิ์สิทธิ์ ที่ม าจากคตินิยมที่เ ชื่อ วา “...พระมหากษัตริยตรั ส
ประการใดแลวยอมใหผลบังเกิดประการนั้น.” เปน ปาฏิหาริยที่เกิดขึ้นจากพระราชอํานาจ, ผลแหงการ
ปฏิบัติธรรมของพระองค และ อํานาจแหง เทพยดาอารักษสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ในขอบขัณฑเสมาที่พรอ ม
บันดาลทุกสิ่งใหเปนไปตามพระราชประสงค ประกอบกัน

ตราสัญลักษณ
ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ไดกอตั้งขึ้น
ดวยความรวมมือของภาคประชาชนหลายองคกร ซึ่งเปนพลังอาสาแผนดินใน
ฐานะพลเมืองของรัฐ เพื่อชวยกันเปนหูเปนตาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหผู
ที่เ กี่ยวของกั บผลประโยชนข องชาติทุก ภาคส วนปฏิ บัติดวยความซื่อสัต ย
สุจ ริต เที่ยงธรรม โปรง ใส จึง ไดกําหนดตราสัญลักษณขึ้นมีค วามหมาย
ดังนี้
วงกลมเกลี ยวเชือ ก หมายถึ ง ความผู ก พัน ความสามั ค คี อั น
แข็งแกรง ขับเคลื่อนหมุนไปตลอดเวลาอยางไมหยุดนิ่ง มีความกาวหนาอยู
เสมอ
ธงชาติ หมายถึง ประเทศไทย และชาติไทย
ดุลพาห หมายถึง ดุล หรือ ตาชั่ง อันเป นเครื่องหมายที่ วัดหา
ความสมดุล ความเปนธรรม ความเที่ยงธรรม และความเสมอภาคไมเอน
เอียงฝายหนึ่งฝายใด
พาน หมายถึง ใชสําหรับอัญเชิญสิ่งสําคัญ อันไดแก คทาแกว
คทาแก ว หมายถึ ง สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ กํ า หนดให ถื อ เป น หลั ก แนว
ทางการดําเนินงานอยางโปรง ใสใหเกิดความเปนธรรม ลอมดวยขอความ
เตือนใจเพื่อการบรรลุผลทั้งปวง
________________________________________________

คํานํา
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนเรื่องตาง ๆ ของภาครัฐและสวนทองถิ่น การตรวจสอบองคกรตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในเรื่องสําคัญที่ผูกพันกับการตัดสินใจของรัฐบาล การใหประชาชนมีสิทธิในการฟองรัฐที่ใชอํานาจไม
เปนธรรม ทั้งไดใหบุคคลรวมกันเปนชุมชน มีสิทธิอนุรักษหรือฟน ฟูจารีตประเพณีและการมีสวนรวม
ในการชวยกันปกปอง ปองกันในการใชประโยชนจากทรัพยากรของชาติ โดยใหประชาชนไดตระหนักรูถึงความ
เสียหายและความไมถูกตองจากพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนเนื้อรายเกาะกินประเทศชาติและสังคมในทุก
ภาคสวน ทุกระดับขณะนี้
ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว
แลว ภาคประชาชนหลายองคกรจึงไดรวมตัวกันกอตั้งภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติขึ้น รวมตัว
กันเปนพลังอาสาแผนดินในฐานะพลเมืองของรัฐหนึ่งซึ่งพึงตองรูและตระหนักไวในการที่จะใชสิทธิหนาที่เปนหูเปน
ตาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเขมขนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะใหนักการเมือง ขาราชการ ภาคธุรกิจ มี
จิตวิญญาณมโนธรรมสํานึก ปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรมโปรงใส สิ่งที่สําคัญภาคประชาชน
จะตองมีบทบาทมีสวนรวมอยางเปนระบบใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขับเคลื่อนอยางตอเนื่องจริงจังใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อัน
จะเปนประโยชนอยางเอนกอนันตตอประเทศชาติในอนาคต

คณะผูเริ่มกอตั้งภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ

1

ขอบังคับภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
วาดวย การบริหารงานของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
พุทธศักราช 2554
__________________________
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการบริหารงานของภาคีเครือขายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของชาติ พุทธศักราช 2554 เปนองคกรสาธารณะประโยชนภาคเอกชน จึงออกขอบังคับดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ”
วาดวย การบริหารงานของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ พุทธศักราช 2554
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“ภาคีเครือขาย”
หมายความวา ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
“ภาคีระดับทองถิ่น”
หมายความวา สาขาภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติระดับ
ทองถิ่น
“ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ”
หมายความวา ที่ปรึก ษาผูทรงคุณ วุฒิ ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ของชาติ
“ประธาน”
หมายความวา ประธานภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
“ประธานกรรมการ”
หมายความวา ประธานกรรมการบริหารภาคีเครือขายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของชาติ
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
“กรรมการ”
หมายความวา กรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
และระดับทองถิ่น
“ที่ปรึกษา”
หมายความวา ที่ปรึกษาสาขาภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ระดับทองถิ่น
“บุคลากร”
หมายความวา ผูปฏิบัติงานในภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
“อาสาสมัคร”
หมายความวา บุคคลที่อาสาเขารวมปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได โดย
มิไดรับเงินเดือนประจําหรือคาตอบแทนใด ๆ
ขอ 4 ใหประธานภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติเปนประธานกรรมการบริหาร
ตามขอบังคับนี้

2
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 5 ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ชื่อยอภาษาไทยวา ภตช เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา NATION ASSOCIATED ANTI CORRUPTION NETWORK
ชื่อยอภาษาอังกฤษวา NACN
ขอ 6 ตราสัญลักษณภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ คือ

ขอ 7 สํานักงาน (ชั่วคราว) ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ตั้งอยูที่ 1291 / 1 อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ชั้น 3 โซน A ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 9 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขอ 8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3. วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย สวนที่ 11 เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม และหมวดที่ 5 วาดวยแนวนโยบาย
พื้น ฐานแหงรัฐ สว นที่ 10 เกี่ยวกับ แนวนโยบายดานการมีสว นรวมของประชาชน ไดบัญญัติไวแลว เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
สงเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 วาดว ยหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปนองคก รสาธารณะ
ประโยชน พ.ศ.2548 ดังกลาว
ดังนั้น ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ จึงถือวาเปนหมูคณะภาคประชาชนรองรับ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550 อัน เปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศรับรองสิทธิและ
เสรีภาพไวแลว ยอมไดรับการคุมครอง ประชาชนก็สามารถใชสิทธิเสรีภาพนั้นไดทันที
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 9 เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับนโยบาย
การมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปนองคกรสาธารณะประโยชน พ.ศ.
2548 จึงไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
(1). เสริมสรางใหประชาชน นักศึกษา เยาวชน ที่ยังไมไดรับรู และตระหนักรูถึงพฤติกรรม
การทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมชิ อบในวงราชการ ซึ่งบุคคลหรือเจาหนาที่ไมอยากละทิ้งผลประโยชนทไี่ ดมาจาก
การที่ตนปฏิบัติ หรือเปนคําสั่งจากผูบังคบบัญชาหรือผูมีสวนไดเสีย จึงทําใหไมกลาที่จะทําการใดๆขัดกับคําสั่งนั้น
(2). เสริมสรางทัศนคติ คานิยม ในความซื่อสัตยสุจริตใหประชาชน นักศึกษา เยาวชน ได
รับรูและตระหนักรูตอการดําเนินการที่ขัดตอหลักจริยธรรมที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและความสงบ
สุขโดยรวม
(3). เสริมสรางและปลุกจิตสํานึกของประชาชน นักศึกษา เยาวชน ใหมีความกลาหาญที่จะ
เปดโปง ตอตานขัดขวางการทุจ ริตคอรรัปชั่น ฉอราษฎรบังหลวง และชวยกันปกปอง คุมครองปองกัน เรียกรอง
รายงานเผยแพรตอพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นออกสูสาธารณะชน
(4).สงเสริมสนับสนุนใหป ระชาชน นักศึก ษา เยาวชน ไดรับรูตระหนักรูถึงการพิทัก ษ
ปกปองและคุมครองปองกันการแสวงหาประโยชนจากงบประมาณและทรัพยากรของชาติ โดยใหชวยกันเปนหูเปน
ตาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเขมขนตามระบอบประชาธิปไตยและมีกําลังใจที่จะอาสามาอุทิศตนเพื่อใหเกิด
สังคมอันพึงปรารถนา
(5). สงเสริมสนับสนุน ใหก ารศึกษาใหความรูแกประชาชน นัก ศึกษา เยาวชน ไดรับรู
รับทราบในเรื่องสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบการเปนเจาของประเทศชาติโดยรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(6). สงเสริมสนับสนุนโครงการตางๆที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ ประชาชน นักศึกษา
เยาวชน ทุกภาคสวนโดยรวม หรือรวมกับองคกรอื่น คณะบุคคลอื่นที่ไมดําเนินงานเกี่ยวของกับการเมืองแตประการ
ใด
(7). ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน นักศึกษา เยาวชน ไดรับการปฏิบัติที่ชอบ
ธรรมและความเปนธรรมถูกตองจากภาครัฐ
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หมวดที่ 3
คุณสมบัติ และการพนจากกรรมการ
ขอ 10 กรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ
(3) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรค วามสามารถ หรือเสมือ นไรค วามสามารถ หรือมี
หนี้สินลนพนตัว
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปน
ลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(7) ไม เป น ผูเ คยถู ก ลงโทษ ปลดออก หรือ ไลอ อกจากราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ องค ก ร
สาธารณะ หรือองคกรรูปแบบตาง ๆ สังกัดสวนราชการทองถิ่น
(8) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ อุทิศตน และมีมโนธรรม
(9) มีความสามารถในการประสานการเจรจาตาง ๆ
(10) เปนผูเลื่อมใสตามวัตถุประสงคภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรัปชั่นแหงชาติ
ขอ 11 กรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และที่ประชุมคณะกรรมการ
มีมติใหออกโดยมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(5) เปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ 10
(6) ขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตอกันโดยไมแจงเหตุผลใหทราบลวงหนา
หรือเปนลายลักษณอักษรใหทราบ
ในกรณีที่ มีก ารพน จากตํา แหนง กอ นครบกํ าหนดวาระ ใหป ระธานกรรมการแตง ตั้ ง
กรรมการเขาแทน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเขาแทนยอมอยูใ นตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
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หมวดที่ 4
อํานาจหนาที่การดําเนินงาน
ขอ 12 ใหภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของ
ขอบังคับนี้
ขอ 13 ใหมีคณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ และระดับทองถิ่น
ตามโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
1. ใหค ณะกรรมการภาคีเครือ ขายตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ของชาติ ประกอบดว ย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
2. ใหมีคณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริต คอร รัปชั่นของชาติ ระดับทองถิ่น
ประกอบดว ย คณะกรรมการภาคีจังหวัด จํานวนไมเกิน 9 คน คณะอนุกรรมการภาคีอําเภอ จํานวนไมเกิน 7 คน
คณะทํางานภาคีตําบล จํานวนไมเกิน 5 คน รวมกันไมเกิน 21 คน
3. ใหมีคณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ไมจํากัดจํานวน และที่ปรึกษาระดับทองถิ่น
มีจํานวนไมเกิน 10 คน
ขอ 14 ใหคณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ มีอํานาจหนาที่ในการ
วางนโยบายควบคุมดูแลโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) วางนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของ
ชาติใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอ 9
(2) แตงตั้งกรรมการ และสมาชิก
(3) เรียกประชุมใหญสามัญประจําป
(4) แตงตั้งตําแหนงอื่นใดที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
(5) ควบคุมดูแลการบริหารของฝายบริหารอื่น ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(6) รับรองหรืออนุมัติ หรือเพื่อทราบตามที่ฝายบริหารไดดําเนินการไป
(7) ออกระเบี ย บข อ บั งคั บ หรือ แกไ ขข อบั ง คั บ ของภาคีเ ครื อ ข า ยต อ ต านการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นของชาติ เพื่อใหกรรมการและสมาชิกปฏิบัติ
(8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ ดกําหนดไวในขอบังคับ
(9) ดูแลการเงินบัญชีและทรัพยสินของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ขอ 15 ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
(1) ที่ปรึกษาผูทรงคุณ วุฒิ มีหนาที่ใ นการใหคําปรึกษาหารือแนะนําเสนอความเห็นแก
คณะกรรมการ ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
(2) ประธานกรรมการ มีหนาที่รับผิดชอบบริหารกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร ใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับ และตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด อํานวยการงานใหเปนไปตามเปาหมาย
พิจารณากําหนดทิศทางเพื่อประโยชนในการกําหนดแผน มอบหมายควบคุมเรงรัดกํากับตรวจสอบ เปนประธานการ
ประชุมสั่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
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(3) รองประธานกรรมการ มีหนาที่รับผิดชอบชวยประธานกรรมการ บริหารดูแลความ
เรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ และปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการกรณีไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(4) กรรมการ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบช ว ยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
อํานวยการ ดําเนินงานการปฏิบัติใหเปนไปดวยความลุลวงเกิดประโยชนตามที่ไดรับมอบหมาย
(5) เลขาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบดูแลบริหารกิจกรรมของภาคีเครือขายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของชาติ ทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม ดูแลการเงินบัญชีทรัพยสิน ติดตอประสานงานการเจรจา
รางหนังสือ ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุม รายงานกิจกรรม บริหารและอํานวยการ
ใหงานเปนไปตามเปาหมาย
(6) รองเลขาธิก าร มีหนาที่รับผิดชอบชวยเลขาธิก ารปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิก ารเมื่อ
เลขาธิการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ไดรับมอบหมาย
(7) โฆษก มีหนาที่รับผิด ชอบในการแถลงขาว เพื่อการประชาสัมพัน ธเผยแพรผลงาน
หรือกิจกรรม แถลงขาวทําความเขาใจตอสาธารณะชนไดรับทราบขอมูลที่ไมถูกตองตรงความเปนจริง และไมเปน
ประโยชนตอประชาชน สมาชิกและภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติโดยรวม
(8) รองโฆษก มีหนาที่รับผิดชอบชวยโฆษกปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อโฆษกไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) ประชาสัมพันธ มีหนาที่รับผิดชอบติดตอประสานเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
สรางความเขาใจกับประชาชน สมาชิก และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับสื่อ เพื่อเผยแพร
มีความสามารถในการประสานเจรจาและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(10) เหรัญญิก มีหนาที่รับผิดชอบจัดทําบัญชีการเงินและพัสดุ บัญชี ทรัพยสิน ควบคุม
เก็บรักษาพัสดุและการเงินทั่วไป ตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสินใหเปนไปตามหลักฐานใบสําคัญตาง ๆ ให
ถูกตองตามความเปนจริง รายงานการเงินคงเหลือตอที่ประชุมทุกเดือน จัดทําระเบียบรับจายพัสดุและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(11) นายทะเบียน มีห นาที่รับผิด ชอบในการจัด ทําทะเบียนประวัติ บัต รประจําตั ว
กรรมการ สมาชิก ทั้งสวนกลางและระดับทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลการจัดเก็บคนหา ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของทาง
กฎหมายคดีตาง ๆ ของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(12) ให ป ระธานกรรมการเป น ผู มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ รวมทั้งภาคีระดับทองถิ่นทุกตําแหนงตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
(13) ตําแหนงอื่น ๆ ใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขอ 16 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวาคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อทําหนาที่บริหารภาคี
เครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
มีจํานวนรวมกันไมเกิน 9 คน
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ขอ 17 ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งและวางระเบียบในการปฏิบัติตาง ๆ ไดตามความ
จําเปนโดยไมขัดหรือแยงกับมติคณะกรรมการและขอบังคับนี้
ขอ 18 ตามปกติใหมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้ง ถามีความจําเปนประธานกรรมการจะ
เรียกประชุมเมื่อใดก็ได การประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการเขาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งจึงจะครบองคประชุม
ขอ 19 การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามกําหนดวาระดังนี้
(1) ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป เมื่อครบกําหนด
วาระหากประธานกรรมการยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นรักษาการใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูที่จะไดรับแตงตั้งใหมเขามารับหนาที่
(2) ที่ปรึก ษา คณะกรรมการ ภาคีระดับทองถิ่น อยูในตําแหนงคราวละ 1 ป เมื่อครบ
กําหนดวาระหากประธานกรรมการยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้น
รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาผูที่จะไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
การแตงตั้งอีกก็ได
ขอ 20 การที่ประธานกรรมการมารว มประชุม ไมได ใหร องประธานกรรมการทําหนาที่เปน
ประธานของที่ประชุม ถาทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมาประชุมไมได ก็ใหกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการทําหนาทีป่ ระธานของที่ประชุม หรือในกรณีที่ประธานกรรมการมิไดมอบหมายให
กรรมการผูหนึ่งผูใดทําหนาที่เปนประธานก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งผูใดขึ้นทําหนาที่เปนประธานชั่วคราว
ขอ 21 มติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 22 ให เ ลขาธิ ก ารทํ า รายงานการประชุ ม คณะกรรมการไว ทุ ก ครั้ ง แล ว เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคราวตอไปรับรอง แลวจึงจะถือวาสมบูรณ
ขอ 23 การดําเนิน กิจ กรรมต าง ๆ หากมีก ารดําเนิน การที่ขัด ตอวัต ถุประสงค คณะกรรมการ
สามารถที่จะระงับการดําเนินการนั้นได
ขอ 24 การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกจะตองไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการภาคี
เครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติกอน
ขอ 25 ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติแทน
ประธานกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุก รรมการ คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่
มอบหมายก็ได
ขอ 26 การดําเนิน กิจ กรรมตาง ๆ เปน การดําเนิน การทางสาธารณะเพื่อสว นรวมขององคก ร
สาธารณะประโยชนลกั ษณะรูปแบบเปนการสรางเสริมสงเสริมสนับสนุน ปกปอง ปองกัน และพัฒนาเพื่อใหเกิดผล
ในทางบวกตอประเทศชาติและประชาชน
ขอ 27 กรรมการทุก ตําแหนง ปฏิบัติหนา ที่โ ดยไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ เวน แตที่ประชุ ม
คณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น

8
หมวดที่ 5
คุณสมบัติสมาชิก และการพนจากสมาชิก
ขอ 28 สมาชิกมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ
(1) สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาบํารุงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
(2) สมาชิกสามัญเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได
(3) สมาชิกสามัญ นิติบุคคลตองเสียคาบํารุงเปนรายป ๆ ละ 2,500 – บาท
(4) สมาชิกสามัญ บุคคลธรรมดาตองเสียคาบํารุงตลอดชีพครั้งเดียวเปนเงิน 100 - บาท
ขอ 29 สมาชิกภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ
(3) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรค วามสามารถ หรือเสมือนไรค วามสามารถ หรือมี
หนี้สินลนพนตัว
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุ
โทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(7) ไมเ ปน ผูเ คยถูก ลงโทษ ปลดออก หรื อไลอ อกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ องคก ร
สาธารณะ หรือองคกรรูปแบบตาง ๆ สังกัดสวนราชการทองถิ่น
(8) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ อุทิศตน และมีมโนธรรม
(9) มีความสามารถในการประสานการเจรจาตาง ๆ
(10) เปนผูเลื่อมใสตามวัตถุประสงคของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ขอ 30 สมาชิกสามัญ บุคคลธรรมดา สิ้นสุดลงดวยเหตุดงั ตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ก็ถือวามีผลแลว
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนสมาชิก
(4) ที่ประชุมใหญสามัญหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติใหลบชื่อออกจาก
การเปนสมาชิก
(5) สําหรับสมาชิกสามัญที่เปนนิติบุคคล สิ้นสุดลงเมื่อเลิกประกอบการ
หรือเปนไปตาม (2) (3) (4)
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ขอ 31 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเทาเทียมกันในภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
(2) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการเขารวมประชุมใหญของภาคี
เครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
(3) มีสิทธิหรือไดรับการแตงตั้ง หรือดํารงตําแหนงตาง ๆ ในภาคีเครือขายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน่ ของชาติ ตามความรูความสามารถและมีประสบการณตามทีค่ ณะกรรมการไดกําหนด
(4) สมาชิกตองมีจรรยาบรรณในการยึดถือความเปนจริงความเที่ยงธรรม ความมีไมตรีจิต
และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
หมวดที่ 6
การประชุมใหญสามัญ
ขอ 32 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ ปละ 1 ครั้ง
ขอ 33 การแจงกําหนดนัดประชุมใหญสามัญใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญสามัญ
ใหสมาชิกไดทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจนไมนอยกวา 7 วัน ประกาศไว
ณ ที่ทําการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ขอ 34 การประชุมใหญสามัญ จะตองมีวาระการประชุมดังตอไปนี้
(1) แถลงกิจกรรมที่ผานมาในรอบป
(2) เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ 35 ในการประชุมใหญสามัญ จะตองมีผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา 100 คน
จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม ยังมีสมาชิก เขารวมประชุมไมครบองคประชุม ให
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมใหญสามัญขึ้นภายใน 14 วัน นับแตวันที่นัด
ประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมใหญสามัญในครั้งนี้ ถามีสมาชิกเขารวมการประชุมใหญสามัญเปนจํานวนเทาใด
ก็ใหถือวาครบองคประชุม
ขอ 36 การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญสามัญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใ หประธานในการประชุม ใหญ
สามัญเปนผูชขี้ าดถือวาเปนอันสิ้นสุด และไมสามารถนําไปฟองรองเปนคดีได
ขอ 37 ในการประชุมใหญสามัญ หากประธานกรรมการไมมารว มประชุม หรือไมสามารถจะ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการกําหนดผูทําหนาที่เปนประธานการประชุมใหญสามัญในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 7
การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน
ขอ 38 ทรัพยสินของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ มีทุนเริ่มแรกเปนเงินสด
จํานวน 25,000 – บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
ขอ 39 ประธานกรรมการหรือผูทําการแทน มีอํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกิน 20,000 - บาท
ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว คณะกรรมการโดยเสียงขางมากเปนผูใหความเห็นชอบ เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวน ให
อยูใ นดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะอนุมัติใหจายได แลวตองรายงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุม
คราวตอไป
ขอ 40 เหรัญญิก มีอํานาจเก็บเงินสดไดครั้งละไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท)
ขอ 41 เงินสดของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติใหนําฝากไวกับธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลใหการค้ําประกัน แลวแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
ขอ 42 การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงิน จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ
ผูทําการแทนกับเลขาธิการ หรือเหรัญญิกลงนามรวมกัน 2 ใน 3 คน พรอมทั้งประทับตรา ภาคีเครือขายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของชาติทุกครั้งจึงจะเบิกได
ขอ 43 การใชเงินตองใช ต ามวัต ถุประสงค คาใชจายประจําสํานัก งาน (ถามี ) ใหจายเพียงเงิน
ผลประโยชนหรือรายไดอยางอื่น หรือดอกผลที่งอกเงยอันเกิด จากทรัพยสินของภาคีเครือ ขายตอตานการทุจ ริต
คอรรัปชั่นของชาติ เงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายไดอันเกิดจากกิจกรรม
หรือรายไดอื่น
ขอ 44 ให ค ณะกรรมการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพยสิน ที่จ ะเกิด ขึ้น ใน
อนาคตและมีอยูในปจจุบัน ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในขอบังคับ
ขอ 45 ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบบัญชี รับรองงบดุลประจําปที่คณะกรรมการ จะตอง
รายงาน ผูสอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของตลอดจนสอบถามกรรมการและเจาหนาที่ในเรื่อง
ใดที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและเอกสารดังกลาวได
ขอ 46 ใหคณะกรรมการ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการเงินในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาเสนอตอที่ประชุมในการประชุมใหญสามัญประจําป
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หมวดที่ 8
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขอ 47 จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้เปนขอเสนอแนะที่จะใหกรรมการและสมาชิกไดนําไปปรับ
ใชและเปนแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมายของภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ของชาติ ดังนี้
1 กรรมการ
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตไมแ สวงหาประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของ
โดยใชขอมูลใด ๆ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
(2) ไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายและหรือ
ขัดแยงกับวัตถุประสงค
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสเที่ยงธรรม ตลอดจนการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวย
ความเปนธรรม
(4) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกต ใชความรู ทักษะ ซึ่งจะตองอยูบนพื้นฐานของความ
เปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
(5) ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(6) ใหความสําคัญกับ การให ความรูตอประชาชน และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม
ถูกตองในทุกกรณี
2 สมาชิก
(1) พึงปฏิบัติหนาที่สมาชิกดวยความซื่อสัตยสุจริตและมานะอดทน
(2) ไมเรียก หรือไมรับและไมกระทําการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเปนเครื่องมือที่จะ
ทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ
(3) ใหความรวมมือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หรือรวมกิจกรรมที่ไดจัดใหมีขึ้น
(4) ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิก ชวยเผยแพรชื่อเสียงใหเปน ที่รูจัก อยาง
แพรหลาย
(5) ตองยึดถือความเปนจริง ความเที่ยงธรรมความมีไมตรีจิต รักษาและรวมสรางสรรคให
เกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด
(6) มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือใหคําปรึกษาหารือแนะนํา และ/หรือติดตอประสาน
กรณีการไมไดรับความเปนธรรมจากองคกรภาครัฐ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
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หมวดที่ 9
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 48 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได โ ดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการ โดยตองมี
กรรมการเขาประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติใ หแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุม
หมวดที่ 10
การยกเลิก
ขอ 49 การสิ้นสุด หรือหากมีการลมเลิกไปนอกจากที่กฎหมายกําหนดไวแลวก็ใหเปนอันสิ้นสุด
ลงดวยเหตุดังตอไปนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการจํานวน 2 ใน 3 มีมติใหยกเลิก
(2) ไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ 13 วรรคแรก
(3) ไมสามารถดําเนินการตอไปไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 50 ใหค ณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามขอบังคับวาดว ยการบริหารงานภาคีเครือขายตอต านการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ พุทธศักราช 2554 ที่ไดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554 คงเปนคณะกรรมการ
ตอไปจนกวาจะมีคําสั่งแตงตั้งใหมตามขอบังคับนี้ และบรรดาระเบียบหรือขอกําหนดที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอบังคับดังกลาว ยังคงใหถือปฏิบัติตอไปจนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงใหม
ทั้งนี้ ใหประกาศใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2554
พลเอก
(กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)
ประธานภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
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