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คาํนํา 
 

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Trans parency Assessment - ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดบัคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําขอ้มูลผลการ

ประเมิน รวมทัKงขอ้เสนอแนะไปปรับใชใ้นการพฒันาและยกระดบัการดาํเนินงานของหน่วยงานไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เพืOอแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วย 

งานภาครัฐในการขบัเคลืOอนมาตรการเชิงบวกดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทัKงสะทอ้งถึง

ความตัK งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance) ให้เป็นทีOประจกัษต่์อสาธารณะทัKงในระดบัซาติและระดบัสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ฉบับนีK  ประกอบด้วยผลคะแนนจาก

ตวัชีKวดัทัKง 10 ตวัชีKวดั ไดแ้ก่ (1) การปฏิบติัหนา้ทีO (2) การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้าํนาจ (4) การใชท้รัพย์

สิKนของราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาํเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสืOอสาร (8) 

การปรับปรุงระบบการทาํงาน (9) การเปิดเผยขอ้มูล และ (10) การป้องกนัการทุจริตโดยประเมินผลจากการ

รับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกายใน (Internal) การรับรู้ของผูรั้บบริการผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ภายนอก (Eterna/ และการเผยแพร่ข้อมูลทีO เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึO งผล

คะแนนครัK งนีK จะสะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติังานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียน

บา้นสันถนน สาํนกังานเขตพืKนทีOการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 หวงัเป็นอยา่งยิOงว่าผลการประเมิน

ครัK งนีK จะช่วยสนบัสนุน ส่งเสริม และยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานไดร่้วมกนัขบัเคลืOอนการดาํเนินงานภายใตก้รอบธรรมาภิบาล

และประการสาํคญั คือ ไดมี้บทบาทในการผลกัดนักลไก่ในการป้องกนัการทุจริตของประเทศ ซึO งจะสามารถ

สะทอ้นภาพลกัษณ์เชิงบวกให้กบัหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดบั ค่าดชันีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมี้อนัดบัและ ผลคะแนนทีOดียิOงขึKนต่อไป  

 

                                                                                            โรงเรียนบา้นสนัถนน  

  สาํนกังานเขตพืKนทีOการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
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รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดาํเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 

1. หลกัการและเหตุผล  

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สาํนกังาน ป.ป.ช.) ไดพ้ฒันาเครืAองมือ

การประเมินเชิงบวกเพืAอเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนกัใหห้น่วยงานภาครัฐ

มีการดาํเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใชชื้Aอวา่ "การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAJ" ปัจจุบนั การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง

ใส่ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดถู้กกาํหนดเป็นกลยทุธ์ทีAสาํคญัของยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะทีA 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึA งถือเป็นการยกระดบัใหเ้ป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง

ใส่ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใหเ้ป็น "มาตรการขอ้งกนัการทุจริตเชิงรุก" ทีAหน่วยงานภาครัฐทัAวประเทศ

จะตอ้ง ดาํเนินการโดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครัฐทีAขา้รับการประเมินไดรั้บทราบผลการประเมินและแนวทางในการ

พฒันาและยกระดบัหน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

TA     เป็นการประเมินเกีAยวกบัคุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาครัฐทีAรับการประเมินจะไดรั้บทราบผลการประเมินเพืAอใหเ้กิดความตระหนกัและนาไปสู่การพฒันาตนเอง เพืAอให้

การดาํเนินงานภาครัฐเป็นไปอยา่งมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์

ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการดาํเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมี

คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิAงขึVนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สาํนกังาน ป.ป.ช ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตวัชีVวดั ดงันีV   

1. การปฏิบติัหนา้ทีA  

2. การใชง้บประมาณ  

3. การใชอ้าํนาจ  

4. การใชท้รัพยสิ์นของราชการ  

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  

6. คุณภาพการดาํเนินงาน  

7. ประสิทธิภาพการสืAอสาร  

8. การปรับปรุงระบบการทาํงาน  

9. การเปิดเผยขอ้มูล  

10. การป้องกนัการทุจริต  

เครืAองมือทีAใชใ้นการประเมิน ITA มี 3 เครืAองมือ ไดแ้ก่  

1. แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มี

วตัถุประสงคเ์พืAอประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกายในทีAมีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบดว้ยตวัชีVวดัการ

ปฏิบติัหนา้ทีA ตวัชีVวดัการใชง้บประมาณ ตวัชีVวดัการใชอ้าํนาจ ตวัชีVวดัการใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ และตวัชีVวดัการ

แกไ้ขปัญหาการทุจริต  
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2. แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT มี

วตัถุประสงคเ์พืAอประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกทีAมีต่อหน่วยงานทีAประเมิน ประกอบดว้ย

ตวัชีVวดัคุณภาพการดาํเนินงาน ตวัชีVวดัประสิทธิภาพการสืAอสาร และตวัชีVวดัการปรับปรุงระบบการทาํงาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) มี

วตัถุประสงคเ์พืAอประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพืAอใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงได ้

ประกอบดว้ยตวัชีVวดัการเปิดเผยขอ้มูล และตวัขีVวดัการป้องกนัการทุจริต เกณฑร์ะดบัการประเมิน มี 7 ระดบั ดงันีV   

ผลคะแนน 95 - 100  คะแนน ระดบั AA  

ผลคะแนน 85 - 94  คะแนน ระดบั A  

ผลคะแนน 75 - 84  คะแนน ระดบั B  

ผลคะแนน 65 - 74  คะแนน ระดบั C  

ผลคะแนน 55 - 64  คะแนน ระดบั D  

ผลคะแนน 50 - 54  คะแนน ระดบั E  

ผลคะแนน 0 - 49  คะแนน ระดบั F  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบ้านสันถนน สํานักงานเขตพืHนทีJ 

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  ประจาํปีงบประมาณ 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นสนัถนน  สาํนกังานเขตพืVนทีA

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ประจาํปีงบประมาณ 2564 โดยภาพ รวมไดค้ะแนนเท่ากบั ร้อยละ 84.61 

คะแนน ซึA งถือวา่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาํเนินงานของหน่วยงาน ระดบั B เมืAอพิจารณาตามแบบวดัการ

รับรู้ทัVง 3 ส่วนพบวา่ แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 

: IIT) ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ 26.96 แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT ) ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ 26.91  แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data 

Integritynd Transparency Assessment : OIT) ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ 30.74  

3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นสนัถนน  สาํนกังานเขตพืVนทีA

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3ประจาํปีงบประมาณ 2564 มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในแต่ละตวัชีVวดัคงไม่ได้

เพราะทางโรงเรียนทราบผลคะแนนแต่ละตวัชีVวดัแต่จะทราบในภาพรวมรวมของแต่ละแบบสาํรวจเท่านัVนทีAแสดงให้

เห็นถึงจุดแขง็และ จุดทีAจะ ตอ้งพฒันาไวด้งัต่อไปนีV  ในส่วนของแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ                                                          

26.96  เป็นส่วนของตวัชีVวดัทีA 1-5 ไดแ้ก่การปฏิบติัหนา้ทีA การใชง้บประมาณ การใชอ้าํนาจ การใชท้รัพยสิ์นของทาง

ราชการ การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 1 ซึA งถือวา่อยูใ่นเกณฑที์AดีแสดงถึงความเชืAอมัAนในองคก์รของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ภายใน แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ได้

คะแนนเท่ากบัร้อยละ 26.91 เป็นส่วนของตวัชีVวดัทีA 6-8 ไดแ้ก่คุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสืAอสาร การ

ปรับปรุงระบบการทางาน ซึA งถือวา่อยูใ่นเกณฑที์Aดีพอสมควรและจะนาํไปปรับปรุงพฒันาต่อไป แบบตรวจการเปิดเผย

ขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ 30.74 มีคะแนน
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นอ้ยสุดในส่วนนีV เป็นในส่วนของตวัชีVวดัทีA 9-10 ไดแ้ก่การเปิดเผยขอ้มูล การป้องกนัการทุจริต พบวา่ยงัมีขอ้ผดิพลาด

มากมายเช่น ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑต์วัชีVวดั ซึA งจะไดป้รับปรุงพฒันามากทีAสุดในครัV งต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบสาํรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal) ไดค้ะแนนเฉลีAย 

26.96 จาก 30.00 เท่ากบัร้อยละ 89.85 บ่งชีVใหเ้ห็นวา่หน่วยงานมีแนวโนม้การดาํเนินงานทีAเป็นไปตามหลกัการความ

โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชืAอมัAนและแสดงความไวว้างใจต่อกร

บริหารงานของผูบ้ริหารทีAมุ่งสู่การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งมีประสิทธิผล และยงัคงตอ้งร่วมมือกนัพฒันา

อยา่งต่อเนืAอง  

4.2 ผลการประเมินตามแบบสาํรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไตส่้วนเสียกายนอก (External)  

ไดค้ะแนนเฉลีAย 26.91 จาก 30.00 เท่ากบัร้อยละ 89.70 บ่งชีVใหเ้ห็นวา่ประชาชนหรือผูรั้บบริการมีความ เชืAอมัAนใน

คุณภาพการดาํเนินงานของหน่วยงานวา่ยดึหลกัตามมาตรฐานขัVนตอนและระยะเวลาทีAกาํหนดไว ้โดยมีการใหข้อ้มูลทีA

ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการอยา่งตรงไปตรงมา ไม่นาํผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่

พบวา่มีการเรียกรับสินบนทัVงทีAเป็นเงิน ทรัพยสิ์น และผลประโยชน์อืAน ๆ ทีAอาจคาํนวณเป็นเงินได ้ซึA งตอ้งพฒันาใหมี้

คุณภาพการดาํเนินงาน การสืAอสาร การปรับปรุงระบบการทางาน ของโรงเรียนอยา่งต่อเนืAอง  

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (O/T) ไดค้ะแนนเฉลีAย 30.74 จาก 40.00 

เท่ากบัร้อยละ 76.85 บ่งชีVใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานตอ้งมีการปรับปรุงมีการวางระบบทีAตีเพืAอเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของ

หน่วยงานใหส้าธารณชนไดรั้บทราบอยา่งเป็นปัจจุบนั ตอ้งแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานทีAจะป้องกนัการทุจริต

ในหน่วยงานใหล้ดนอ้ยลงหรือไม่สามารถเกิดขึVนได ้ 

5. ประเดน็ทีJจะต้องพฒันาเนืJองจากได้คะแนนตํJาสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (O/T) ไดค้ะแนนเฉลีAย 30.74 จาก 40.00 เท่ากบัร้อยละ 76.85 
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ตวัชีHวดั ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีJควรพฒันา 

ตวัชีVวดัทีA 9 

การเปิดเผยขอ้มูล  

1. ขอ้มูลพืVนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืVนฐาน          

ข่าวประชาสมัพนัธ์ และการปฏิสมัพนัธ์

ขอ้มูล  

2. การบริหารงาน ไดแ้ก่แผนดาํเนินงาน การ

ปฏิบติังานและการใหบ้ริการ  

3. การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่  

แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี และการ

จดัซืVอจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ  

4. การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดาํเนินการตาม นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และหลกัเกณฑก์าร บริหาร

และพฒันาทรัพยากรบุคคล  

5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ไดแ้ก่ การจดัการเรืAองร้องเรียนการทุจริต 

และการเปิดโอกาส ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  

1. กาํหนดใหมี้การรายงานผลการปฏิบติัตาม

คู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา อุปสรรทีAเกิดขึVน 

เพืAอนาไปสู่การปรับปรุงขัVนตอนการทางานให้

มีประสิทธิภาพ  

2. กาํหนดใหมี้การกากบัดูแลการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ทีAใหเ้ป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐาน 

การปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดในทุกภารกิจ  

3. ประกาศแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี

ของหน่วยงาน ใหเ้จา้หนา้ทีAรับรู้อยา่งทัAวถึงใน

ทุกระดบั  

4. กาํหนดมาตรการ วางระบบในการ

ดาํเนินการเพืAอส่งเสริมความโปร่งใส ในการ

จดัซืVอจดัจา้ง โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความ

เกีAยวขอ้งระหวา่งเจา้หนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งกบัการ

จดัซืVอจดัจา้งและผูเ้สนองาน  

5. ควรมีการวเิคราะห์ผลการจดัซืVอจดัจา้งใน

ปีงบประมาณทีAผา่นมา เพืAอนาผลการวเิคราะห์

มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการจดัซืVอจดัจา้ง

ในปีงบประมาณ ทีAดาํเนินการอยูเ่พืAอทาํใหก้าร

จดัซืVอจดัจา้ง มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่า  

๖. ควรมีการมอบหมายงานตามหนา้ทีA ความ

รับผดิชอบของเจา้หนา้ทีAในแต่ละงานใหต้รง

ตามสายงาน หนา้ทีA  

7. ควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินผล การ

ปฏิบติังานใหเ้จา้หนา้ทีAทราบอยา่งทัAวถึง  

8. ควรมีการเผยแพร่ขัVนตอนการขออนุญาตเพืAอ

ยมืทรัพยสิ์นของราชการไปใชใ้นการ 

ปฏิบติังานใหเ้จา้หนา้ทีAทราบอยา่งทัAวถึง  

9. จดัทาํแนวทางปฏิบติัเกีAยวกบัการใชก้าร

กาํกบัดูแล และการตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์น

ของราชการ และเผยแพร่ใหเ้จา้หนา้ทีAรับทราบ

และปฏิบติั 
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10. ควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ

กบัเจา้หนา้ทีAถึงประโยชน์ของ

ขอ้เสนอแนะ จากการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบทีAจะนาํไปปรับปรุงการ

ทาํงาน  

11. ประชาสมัพนัธ์คู่มือการจดัการเรืAอง

ร้องเรียนใหป้ระชาชนและเจา้หนา้ทีA

ทราบอยา่งทัAวถึง  

ตวัชีVวดัทีA 10 การ

ป้องกนัการทุจริต  

 

1. การดาํเนินการเพืAอป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ 

เจตจาํนงสุจริตของผูบ้ริหาร การประเมิน ความ

เสีAยงเพืAอการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้าง 

วฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏิบติัการป้องกนั

การทุจริต  

2 มาตรการภายในเพืAอป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ 

มาตรการภายในเพืAอส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกนัการทุจริต  

1. วางแผนและดาํเนินการเพืAอป้องกนั

การทุจริตอยา่งจริงจงั  

2. สร้างมาตรการภายในเพืAอป้องกนัการ

ทุจริต  

 
ผลการประเมินขา้งตน้ชีVใหเ้ห็นวา่ สิAงทีAควรพฒันา เพืAอใหห้น่วยงานไดค้ะแนนดีขึVน และหน่วยงานควรให้

ความสาํคญัมากขึVนคือ  

การเปิดเผยข้อมูล ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลพืVนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืVนฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ์และการปฏิสมัพนัธ์ขอ้มูล  

2. การบริหารงาน ไดแ้ก่แผนดาเนินงานการปฏิบติังาน และการใหบ้ริการ  

3. การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี และการจดัซืVอจดัจา้งหรือการจดัหา

พสัดุ 

4. การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลไดแ้ก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรืAองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสใหเ้กิด

การมีส่วนร่วม  

การป้องกนัการทุจริต ประกอบดว้ย 

1.การดาํเนินการเพืAอป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ เจตจาํนงสุจริตของผูบ้ริหาร การประเมินความเสีAยงเพืAอการ

ป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต   

2. มาตรการภายในเพืAอป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพืAอส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการ

ทุจริต 


