
 
 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการได้ประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2562 และพิจารณาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับคะแนนน้อยและหาแนวทางในการยกระดับของคะแนนในตัวชี้วัดนั้น ในที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในมาตรการดังกล่าวจะพิจารณา
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยและคาดว่าจะเป็นปัญหากับผลการประเมินในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับของ
คะแนนดังกล่าว ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละมาตรการ  เพื่อให้น าไปด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบระยะเวลาในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
เคร่ืองมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
น้ าหนักของ
คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีอายุ
งานไม่น้อยกว่า 1 ป ี

30 งานพัสด ุ (1) น าเข้าจ านวนบุคลากรในระบบ ITA 
(2) จัดการประชุมเพื่อตอบแบบประเมิน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) 

นักศึกษา  ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่องาน 
ผู้ประกอบการ  ฯลฯ 

30 (1) งานพัสดุ 
(2) งานประชาสัมพันธ์/
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

(1) น าเข้าจ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในระบบ 
ITA 
(2) เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ QR Cord ใน
หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลยัให้ประชาชน
ทั่วไปเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัย 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

40** คณะกรรมการด าเนินงานฯ เผยแพรห่ลักฐาน O1-O41  
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

    เผยแพรห่ลักฐาน O42-O43  
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัด ผลการประเมิน

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน/

กลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

67.41 บุคคลภายใน (1) ประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ(ท่ีไดร้ับการเห็นชอบ จากส านัก
งบประมาณแล้ว) 
(2) จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารแผนงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

กองนโยบายและแผน/ 
งานประชาสัมพันธ์ 

ต้องเผยแพร่แผนฯ /
หลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2563 

I12 หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด (สอบถาม/
ทักท้วง/ร้องเรียน) 

73.20 บุคคลภายใน (1) ประกาศเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ 

กองนโยบายและแผน/ 
งานประชาสัมพันธ์ 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

I20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 

72.56 บุคคลภายใน (1) จัดท าแนวทางในการยืมทรัพยส์ินใน
ราชการ จัดท าแบบฟอรม์แทนการใช้บันทึก
ข้อความ 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 



 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน/

กลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

88.10 บุคคลภายใน (1) จัดท าแนวทางในการยืมทรัพยส์ินใน
ราชการ 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

80.07 บุคคลภายใน (1) จัดท าแนวทางในการยืมทรัพยส์ินใน
ราชการ 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

I24 หน่วยงานของท่าน มี
การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

84.52 บุคคลภายใน (1) จัดท าแนวทางในการยืมทรัพยส์ินใน
ราชการ 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 



มาตรการการด าเนินการตามตัวช้ีวัดของตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผู้รับผิดชอบ 

 
ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

o1 โครงสร้าง จัดท าโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

o3 อ านาจหน้าที่ พันธกิจ  นโยบาย งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

o4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน              /งาน
ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์3) หมายเลขโทรสาร 
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

o6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
- พระราชบัญญัติการเงิน 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 



ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือ
สื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Lineเป็นต้น 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน 

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 
6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามผลด าเนินงานแผนประจ าปี  
2563 รอบ 6 เดือน 

กองนโยบายและแผน 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 รายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2560 กองนโยบายและแผน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 



ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือนักศึกษาภาคปกติ/คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ผลการด าเนินการของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- สรุปข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
- ผลการด าเนินการเก่ียวกับนักศึกษาผู้พิการ 
- ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พ.ศ. 2562 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองนโยบายและแผน 
งานพัสดุ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง 
พอใจการให้บริการ 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ งานพัสดุ/สถาบันวิจัย 

O17 E–Service ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 

- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้อง
ท า 2563 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ต้องท า 2563 

กองนโยบายและแผน 

O19 รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ท่ีรายงาน กบ.) กองนโยบายและแผน 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกันยายน 2562 กองนโยบายและแผน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ งานพัสดุ 

 



 
ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

 การปรับปรุงเวปไซต์ประกาศประกวดราคาในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย งานพัสดุ 
งานประชาสัมพันธ์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายงาน กบ.) งานพัสดุ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ ระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ 
- แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
- แผนกรอบอัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน พ.ศ. 2562-
2565 
- แผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565 

งานบริหารงานบุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

รายงานผลการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2562 งานบริหารงานบุคคล 

 
 



ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการบริหารอาจารย์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องระบบการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
วิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในระดับช านาญงาน ฯ 

งานบริหารงานบุคคล 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคค งานบริหารงานบุคคล 

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

 จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานพัสดุ/งานนิติการ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานพัสดุ/งาน
ประชาสัมพันธ์/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน งานพัสดุ/งานนิติการ 

 



 
ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

- การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- การประชุมระดมความคิดเห็นด้านงบยุทธศาสตร์ 
**ควรจัดท าหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ” 

งานพัสดุ/กองนโยบายและแผน 

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ประกาศเจตจ านงฯ งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์ 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ 

036 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี งานพัสดุ 

037 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมสวมเสื้อเหลืองวันจันทร์เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ในการ
เป็นข้าราชการ และบุคลากรใต้เบื้องพระยุคลบาทของ ร. 10 

งานพัสดุ 

 
 
 
 



 
ข้อ ตัวช้ีวัด มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี งานพัสดุ 

040 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

งานพัสดุ 

041 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน  
การทุจริตประจ าปี 

 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปี งานพัสดุ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 **** ตัวชี้วัดใหม่**** 
ต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 และน าจุดอ่อนหรือจุดที่ต้อง
แก้ไขมาก าหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

งานพัสดุ 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

**** ตัวชี้วัดใหม่**** 
   ต้องรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการในข้อ O42 ซึ่งจะต้อง
น ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

งานพัสดุ 

 
 


